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 داش دن
 ِ رثه یلل ۲ ایی وب

 تسادا رف وی دوتسا
 اثمضو ناک لا وبتف رد

 ملیف سک ول نیلر

 + و هشب خ

 اس وصخم دب

 ۱ رهرد ۱۳ هبالثم تدوم ! ودا ملام دن روش |
 هادرد یتبثم یاهمدق دراد « ملبث

 ددادیمرب ناریادد اهنیس تن
 سیو رس هاو ۳ :

 رب قوی تقیقحب ویدوتسا تاعالل
 دوب دارت ام هتشذگ هتفهربخ !لوسوسروسف و رپ هراب رد

 دابخا

 :قبط
 شا هتسد و دادولوسوس دونور
 یا ودن وش ناداب ۲ مذاعشی امن یارب
 نام رخآ یامبش لابقتسا ابوک
 سیب شیامن و هدش ناشت رام
 دشدیدمت ذود-+تدمیارب روب زم

 دمآ دهاوخ هنحصیورب «ناکرد یدام > شیانن ذورمازا و
 رووسقف ورب اددجم هکنیا طرش یلو
 !دوشن دردمن لوسوم

 «نا ربا یلم یامنیس»
 «پ وکس امنیس» مه

 نیهوت رظن هکنیا نودب هتبلا
 دی رادل وبق مهامش املسم میشاب هنشاد
 هچددزونه یساربا یاهمابث ک
 ریخ نیا رباثب دن رادفب رشت هلحرم

 «بوکس امنیس» قیرطب ملیف
 هجاوم ؛هش لابقتسا نسح اب یلیخ
 دومرف دیهاوخ یکشاوبی و دشدهآر هل
 تسا حیمم یلک رظن زا اش شین هتل .. 6۱ ميدش ز, ومهدشن ءدرغ)ونه»
 ماجن| نادراک هلیسوب راک ر ۱ یلد

 یاشامتهچناثچ درادن ناز
 زا لا تل اس وزدوتسا نا ۳ ۱ هک یلا ريا پوکسامتیس ملی 2 0

 ۳ یو تیپ
 , هدید

 نونکا مههک رک ذم ملیف 2 ۱۳۳ نیتکی 3 ق لر زوم نیا ۰ 7 ۱
 هداد ناشن اهانیسرابخا #

 یرا و ربءلیف یدنمقالع و۶ 1 یوزاب دو

۳۷ 

 را رپ و دیدج راک

 كي
 دبآل مان یرتشیب یاهتفرشیپ هب شیوخشذ رواناعب | هک ی دا ودیما و ميتوگیمك ربت «نا ریارهم» هلجم یرییدرسب ار دنزروپ .تمايس یافآ ام یمارک تسودو واسه باصتا

 هانشآ> هلجم راشتنا
 ءراشنیتسخن هتشذگ هتفه

 . دیدرک
 هدنپآ رد دوریم راظتنا
 ددرگ نآ ناکدتسیون و
 یلوتسا مدمآ رد بآ ذا یب وخراک لوامدقنتق رک ظن زداب و هدش هیهت و روز وب وب ور وب ور و ویو وی ویو ور هی صد

 انیضودن رادرتشیپ هملاطمب حایتحا هکدنشاب هتشاد هجوت یتسیاب هتیلا
 پوکس امنیس هیهستیارب لا رتناس وتیدوتسا هک ی لئاسواب ٌیاءاشا
 ودصرد ناگ دننک هیهت ۰ هدرکدداو
 ؛یقشع «یئانج «مادد یاهملیق هیهت
 هب...و یزتنافو مسی وک یخب وات
 و دنیا ٍن رب پوکس امئیس قیرط
 روطنیمهیتدم دنیام رقپ هزاجا
 ات دوش ماجنا یشیامزآ یاهراک
 .ددرک لصاح یکدامآ

 ریدمو زابثما بحاص

 نایتسلاگ روریاب
 یداکسهاب

 تراهک (ترب ور

 تا هتفرراکب هلجمنیآ بلاطم هیهترد هک یداکتبا و قدذاب رهدنم «انشآ> ینامنیس هنایهام هلجم هد
 ناگدننادرگ بیصت یرتشی و رتهب یاهتیقفوم

 4! یچقاچاق» یعیطم كلم
 ءرغالاب هک نیاات تشادن یلاشح تبل امن هک دوب اهئدم ناخرصان

 ینیون تیلاعف ملیف سراب ثتوهدبانب
 هب یاءاش او درکدهاوخ عورش اد
 ؛ووب دنهاوخ یجتاچان» یک دابع
 نایتشود میحد ادملیف نیا ناتساد
 و دریک مسیظنت هقباساب هشیپ رته
 ناوتیم یلکر ظن زا ادنآ غ وضوم
 انب ...دز سدح مایف كدام مساذا
 ینادرک راک ناشوک رتک د عالطارب
 ء داد دهاوخ مامن ار ملیق

۸ 
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 ۱۳۴۱ ید ۱ هبنشکی -۱۴۱ هرامش-مراهچلاس

 ل»ل ژاساپ یرهچونم نابایخ - هرادالحم
 لایر ۵۰۰ هنایلاس لا رتشا - لایر۱* هرامشکت
 اهیندناوخ یزاسروارگ-۳۵۰۱۵نفلت  ررصپاج

 ۱ تیلاعف رد تخسی رفعج
 سواپ تان رو یرفج دیدچرف ۶ کاتاکدهمانشب ادلقزوردنچ)ا

 پیتر نیدب هکنیا ای و دمآ تحص
 هکتبا صودخب تسا داتفرکت خس
 را لوفشم ریذآ وبووتساروابن رم

 هتنرگ رظن هد !دیدبهچ همانشب ات اما ؛ دشابیم یضوحبآ ملیق هیهم
 مین زیم سدح هک همانشیابن نیا *دنامههلوقشمنآ نیرستب ابوک هک
 «تاناکم» شیامن زاد هلصانالب
 ربذ شنآ > دعآ دهاوخ هنحمب
 هکنآ حیضوت دداد مان «رتکاخ
 یلطب د < رتسک اخ ریزشئ آد ملیفاب
 یاتآ و تروپهاتبر ملاخ و درادن
 رگید هکتبا یارب انض«ادنتسپ یاهرلک > نآ دد مه مجیمتریاد
 هناودنهدنج اب ود تسدکیاب دام رفن
 هک دسز یم ض رسب تشادرب دوشیمن
 یرظج یافآ !ربذتسایامسهناودنه
 تشذک ر سهمانشب امن زا ملیق هیهشب مییصت
 درومنیا رد ایوک هک درادمهار
 ... دنتسه یرس تارگ اذم لونشم
 ط رشب هنبلا «توق|هخ» تفک «یرقمج یلعدحم و یات بدی بیت رت نیااب

 . دشاب لصاح قاب يسرتسوکتيا
 دن دح یاهامنیس
 بیث رث هب رگید هام هسورات

 فلتخم طاقت رد یدیدح یاهامن
 دلش .دنهارتعات) ناز

 یداذگمان (طفاح) مانب هکی دس یاسنبس بنج تسا یمادنبس یکی سیماتلادیدجیاهاشیس هلجزا
 تالوصحمزا اسنبس نیا . تساءدش
 یبضرسب و ایلاتنا (ملیق سک ول
 .دومل دهاوخ هدافتسا رکید یاهیت
 ناب اجخ دد متا (۱داک این یاتیس)
 -گدزب هلمجزا هک خاک ادزاپچ ءاش
 .. دامشب تختباب یاهامنیس نیرت
 .شیاشک ر کید هامهسات تفر دهاوخ
 عیب و ربا تع ساای . تاپیک یاهملفو تایدهاوع
 نژ-ب واتسیو ملیف اداک ابن یانیس هبحاتتاهمال ربدوشیم هدنش .دروآ

 نی رسم هک دنشابیم نامنخاستسدرد یاب یاهاینیس انض .دوب دهاوخ ۱۳ 0م تیغ اب (دلقنز یکترد
 نود ) یانیس اهنآ



 یوابژ قاه هشیب رته 1 اضفادنآ ین اد رک ۸ ی رب یب وخ شم رس دنا وت یم ود راد
 رخ یاب یرتخد شسع دو ملبف ایوسزا نمرظنب صرو دان ابو (ار رتک"[تلغااب و هتف رک شوخآ ود دن و ین ۹ ود یکی او هک كم ورا ۳ ی نز وبپیهیدد وا یقالخاشوخ النم) دهد هاب اهن اب ییاکس رعآ یاهملق رو !دیتاوا رق گم 137 فا و - تم رمرح "ناز 2 1 7۹ ۹ ۳ تب و را و ۷

 ءارب یتادصورس ووخبلاح یو رب یاس رمآ ددیلکدج دد هک ورک < 2هتسجربوادیجی رب وا وئانیج و ندول یژابقشع ینابلاتبا یلام رخ وم یاهتس ی
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 دب اسم هک زرقلم مئاخ و اقآ اب و رتمینابمک هوافا ری نات ژییاژا یلیخرب نز یل وس رب تر لا تنی وررب ّ ورک راک ررف لم هک هوب دها وخ و جک دود رامش ابتأتیرب یامتس تمنص ۱ یی
 نو چاه و رقنافآ نمضدو و دنیامن تک رش ناعجر(دناهتسکش اد نمناک یاقآ هیامیس زا 4 < ویجأت رادقمالق راصتم ۸ ترا ۶ وتس تادانح و مان "یشزف دا بلق و ) دام رضا ۲ ِِ ۲ ۱ 3 ۱ تبچ وتب هک هووبن هقعنم یدادوا رت ثرهشهد وپس هک ی رو وتووخ دوب هتف رک میمصت سو

 یسیم» شفت هدنیی هد ین 2 +
 -لاکبمان نییهب یملیف رد «نوسسب

 شوبهاس زود نوج یز
 وژاسم یلثنلا نی سیلب و زنم رتءالک
 دوش تسکشزو

 و یلانب و ربااب و وبتام

 هک درک دقمتم یادزارف یلوسو رپ
 :پ وکسامنس ملی دن 7 یوم

 یتایک نیا دادنزبنزب و یکند

 دمآ رد زا هباشات . .و دنک تک رف
 مو رم و یتراصتراثآ نیاذآ هلصاح

 هبامرس ین ابعک نبا دنسب

 روا تسدب !رووخ هتفو

 یمقا و هثیب رنه
 ,ددزاومدفطع نسا؟ روتپو 

 نی |تسا یمقاو هشيپ رته ثب سرود
 رضاح ل رد ه یلاث روت ۰ وب 1

 ما یملیف رد س رودان ابد قاقثاپ

 سامان ویلای ] «ویلاب رب يرتخد »

 تین یردقب دنکبم یاب ( تص

 هریخ یلابیز : بوخ نالعا رب

 یزابص تفاطل و یمرن و هدست
 ییوت یرنههب هک هتف رگ زا رق دون 1

 هتفگ ین ریوک رک هلجم ری ۳
 تس

۳ 
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 !یمقا و هشیپ رنهس رود اید

 سیب هاو رم و رم دوخ زاهتخا و
 دهاوخیژاب تداوترب ود ینادرک یاری هک تک ر ضنیا تعاقکن وه

 رقم نوبسیوو ملیف نیسا درک دشکیم تر ات یمق
 دوام هسوموو رفلآ هوهشم ناتساد

 هشبپ زنه ناناکوس هكلج
 شب یدنچ هک یسمک زا آ فو رم

 مدهاشد(تاشبات نکاودرد !درا

 .نأب ول! رفو وا ملیق نب رغآ ودبدوسن
 تشار مان .< هلتسهیکحضم داژن
 تنگ تاپح رو ردب

 متن اهیرفج یاجب روان حروچ +
 < مریسس هباب نم رکا > ملیفیارب
 دع باختا

 تام مالعا ,نجوب هتیهنب +

 ترول ول و رعسلو ون زا یورو رب هک
 هبوت یملیف یاب نیمژژاو هبموسوم
 ورک دهاوغ

 ول افم شف تسا کم

 برف ملا ارب
 ی  دپامن هافیا نمک مب

 کالا رب مپ هتشذگ هافع 4

 رها نورد
 ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۵۵ هره درون لک

 تب د
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 نهیمو برگشتم تشوت رسپ .تبسش هطسسه یورو نارب رز
 مشنبا هناهواوناشن هقالعنآ را همی ایالن

 نیزوچبم - فل واپ ناوپاوجشناد - كیتلاب یر
 یورب بناب رس ااکلب>مالب یکم دهبدج مس

 سدنهع هتنب هک کم وکتفک یئاسرف تقاطو لکشم ما رزو.
 راک تن زدان .دن اشک بالا یوسبا2 ( ین ژ ران نیجوب) یسور

 شر وتک تعءا و رویزلاک ادفیا رب و درک اه دهج هاخ ررا رر

 ء فعآ هیسو رب

 هک همام رطنب توپشو صرحزا یئايتهرو مع ناکلب زا ر
 هبصهتتکسمو رقن هک ینادود وءایس یاه)وژرو دعای تم

 ووت تلوقط مای الایماو اهوژزآ هاب < ینژرانددوب هنر
 دنا مورم قاقئاباد یهبدجیک دن ,یاههباب تم رک

 + ییالقنا رتتهکیالی + ین ژان رسمهژا هنت رابع مافی
 یورو الا هت ریلاعتاماقمو نا رسنا و رب

 رای ژ ورد یووگمورم بوبحءدوتکا طسوت ینزراد سس

 مهتاب یجست و دون . .ساملیف ناو رک راک و هر
 فواصم نیا رک وا هدنسب ون ریکنا رف نا وی ادل وت لاس نیم سس

 مدش باضتتا نآ ناوتع یا رب رعاش نیامان هک وب یملیف شیاد را

 ءووسو هدگهروت «وبووتسآانرسفیک9 طسوت <وکتارف ناوباو ررب
 راکتارم وارانآ ریتات هوکتارق یعاتجا یاهراک و یک نز هراررررآ

 هتپ رتهگوس راد اب یک س اروکتارف ناوباشقن هل زبمرور ورم
 م دیاتیم عافبا وللتاو وکضیفشیا ران یاهملیف .فوریس

 ,یملیف مان مدهدیمدای خب راز

 سوت کند تدوصب هک .تس

 [ق تس زاقلب ی زاکسهاب 9 ملیفسم وب ءوتس

 هژوس , ددرک یم هیهث هبوصر»

 ایا هکت سا یئاهز ور نانسار

 شتآ زا هم مزیشاف تر دف نامژرر
 نا وج نامل راب فورمم یزرس

 فو رتیمدیمک ونک اب یتسب وک
 نآز و هک کای ری 90# دصو رس رب هبک اعم هن دون ریکتسدا رناتس رادلب زه

 مونق یلعم !دالایرج دوع نبشتآ یاهقطعناب (هیلع یعهم) .دو رند
 هتخاس نووم تسیغافب ممرتع ار هاک او تاضف ودش ( یعدم) اهحشودار

 5 تیهااب و یساسا یاههنحسز
 ادودوض رآ . نو 4 7

 مداد مدوع رب ادواروام شفت یزافلب سی رک
 2۱هتفاپ هماداقفاات هک ناتسا وئم فو رس یاهپسارد ۰ ۰

 تر ناشچ ابءاکهاک و هتعابم ندب رچلاحد» یشح ونابسازا یا هک
 ژا یک + دنیانیم تیظا وم هلکن یازا ناب وچ ود . دنیایپماد فا رطاءدز

 اد یناتخآ هتنهآعابیم مادنا رفهژ و هللب , هورچ هیس ینارج هک ان آ
 شیب میسو یفت نیا هو وریکیمحوا مکم ک وا یادص » دنکبمهم
 ۶ ۰ ۰ هوگوم شوناشاهرور نآ ررددد رب

 .وو گیم اف آر صن نیهب «نزاب وپکنهآ و یکد رو لاک ژم ملبخ
 :دوکیم هیات ونم نام ره یاهیماینها اب ملیفسم طسوف ملا
 یک هناتسآ دو مورمژا یوایسب هام فوفاک راز نم ون ملیفنام
 نوا نا صعخمار شاه رو وریکر اد روخمیصن تب
 کم لضع دیبا داد شد+
 زایاگ و وب و ناتیسور , ووش,هنارخ

 نیهروو هو وی وب اهبنساما ۶

 ورا هارو هنرصمرب
 ۱ رس یو ور و ,ناعتما رد ووش ی

 ریزان ودتسادهشا رج ی تک هی رتهاعسوت نموت شا ار

 2 وک و

 ام هکهباصا ادیفحو یاهبساود

 ۱ سست

 تس شقا  ههو هلال یریگننپ ینامزوت رب ههعووات فوتکنام
 بوم وام لیف نبتسخن نیا و هوزلاد هشوع رم اویانا روچ رولیو 1 دوارو ما
 ۱ مان .یروصنارف یتشک تب و اکبیتک دا مای یسووو یمایوو رم ۰ هوش ی
 یوربیوووخ تشاسفیهج یتایزدرب طیف وی + و بم نم مارآ ۲ و یسلطا سونایقا هد وب اتس و ژ وم رع) خب و ,یم واسم تفم وا وتکی و
 ءزنهواب و  هتفايسا رب اکیتک راقرغ ,یکت وکبچ مد هعلاطم و .تلع نتقاب
 رویروتسا ًطسوت ملبن با . هتک ف تک اد ی وتاقا وا هو و وشیمق فوم
 7 . هتناوخنامروهکف سارا یسلع ی رتتاف لووت یود) میلنابز و رک»
 شب ی نکا تست وب راس , سا مدت هیت ورا و یوأب ز .تیق و رم یسو :ناک
 ۱ صحخرپ ادمین ینادرک راک و مهبو رکم یظت .یلبوتابیی و فوک زود

 2 3 :رتهو دعای یکسشوسو رو رییلیق ۰ .تساءراو ماچ ا ری
 قو ریسرتو و و فتا و ول وک فو ایل وتسا زا دن راجع

 ۰ .هلتس»نا وجنا و رک راک ,نییلب ذ رونکس و راد رک راک م رتخدو
 هگاس مو رتاع رتخوو ایلاتان شرمه ناقتاب تسا ی زتسک او یضافک ۱ منا اک تم وسبع .تسا موناردراا رف وکتفگ ی وووسا اهن دارن ید و رب و .تسم رم
 .لیماف یک » ,ناتقاسء رخ رسب و تقاب ,سلالک زووعآ نه + ات الت وساهت ۲
 قساسرعوخ یکس رسما ماکسپبات درو هتنارقکیما و یاهدوسآ
 ماوآ یکع) دوب هدرزکهف رت اد رتخدووا لبق اس نیهتچ هک ایانا
 وژلاسیم نوک ر کو !دتخبخ وخ هوا اخ نیا

 ون ناگشی رهو ءدش هتشون بولت ن ًطسوت هب رتخوو وی راس
 .قوتسک# (ایلاکاع] (هوکیب ود (ناچاکس غ دو فی رتیمدوا هتت را
 ۷ اعالک وس] ایا موا دو 4 ییکس ریع]

 رزارف ءوافتسا ءرومار فوهچ ران آ اهراب یوروش ها زاسلغ
 / یستوس ,یسورع - ان آ تیلص -.مشعز هنادواد

 اه اتسارزا یک رکاب هنبا |۱9

 | ۰ هیآ یم,هدرب یورب_هفوخج
 ملقب ویووتسالوصحم سو رع»
 و هنرک یک ز ءرابدو ءژوس

 رس نیست ین ین

 ۶ هعربعو هضخریع نیا موبطمو واژآی اه اشنا یا رب ودنک
 | میل وگین اگه نک هرت و مد عرب شروک و کًعسوت وب واتس الت ِ هتکسبم زار
 وان شش رو اباکسنلبی+) متن رابعءهمع نناکشیریح ..تسا هتف رک | ماعا هضوژوتهلاک و فوکس و روک طسوت یزد ربیشبف . هتشاریمل و رش
 ۲ ی ید دنا .یلب وشالپسام (ان دنا وبااتی] ووشو دود (اشاس) هضی ذوب

 2 کر وکم یک ع هیسو دیک زب هدتسپوف رای آ
 ۱ :رب یاعلی شاکذچ و اهن وناسان زآ ,نم یفه,دک تار
 هقرزووتکا و هنادوزروآ ووج وب زوشکن یا یامنیسخ ات
 مات لورع هتیزا ساتقا «اوقاع» دوشرمهفاضا ,تسیل ناب
 . سا هتعوت دوغ یک: یه اس نیبرخآ وا رتآ

 2 . هایم یک ونک .باذچ اه رتکا رک يکيا ولام
 راصا او وکه وز لیافم و هک ژاسیممسچم می رصو و رفع  عاوع ناف ایلام یوروغ یادتبس9 زر سبرتکا کر تیز
 2 راد اقامه سوق امر یر
 .هتسا ضیا

 ره رب سا اس اف هایپر.
 سم سو و دو و



 یزی وری ورسخ: زا
 ره هم هود جو

 جفجهجعجح عجب

۳ 

۳ 

 یکی تاحفصیتقو شیب هتفه

 رب یبلطسب مدزیم قرواد تالجمژ
 نادارف باعوبآ اب هک موروخ

 مسیوگب رتپب ابترفاسم یارجام

 رشتنمآ رد وویلاههب نریا ؛ترجاپم

 ودیکیودو؟ ةم هب رشت . دوب هتخاس

 یب وحنب هتفه نآ ردرگید هدیرج

 هکدندرکیم هدیقعداپظا یاهقباس

 اکیرمآ ردمقاو یلا نیس هوم كب

 یارباتهددوآ لس توعد نریااا

 ن دوویلاه یاهملیندد تک رش

 دیان تمی زعروشک
 یاهزادم |ات ریقح یا رب ربخ نیا

 میصت هظحل نامهو دمآ رظنب بلاچ

 اهسیونب انیساماب هکیدوج وای متقرک
 ثریا دوخاب!درادن یبوخ دایزهت ایم

 یتاعالطاو مریگبسادت دروشیارد

 منک سک تباب نياذا

 دنچ یبنابنهادزا سیاتجیتت
 لحم العف هک دشمولعم حلطم سخش

 ۱ ینوتک

 وگ و تسا
 هدش روک ذم یوبدوتسارد ملبفدنچ

 هارد شک هنیسزود نآ یادرف

 درجب .متفرگ شیدد اد ملیفربزآ
 هک یبیرغو بیجع یأه ادص دورو
 دوبن هتانذ مابح هلعل تهاش یب

 هسه نیا دوبمولطم دبسد مشوگب
 تسانی ریذ هقبطزا ادصورح

 هدشرب زا رسناکلپ زا هلصافالب

 رشسماشناج . متشک دودی رک هداو
 اهرلپ ود زا یاهدع دوباب اریک

 زر

۳ 

 2 تم تم دو وبل اههب نربا ترفأسم یاعوع

 یتسیلانروو ؛کا رجام

 حالطصابو دندوب هداتفا مهناجب
 - یم یک زا ینایکدن درکیم حب رفت
 و ادا دادتسود سواک « دیص-ةر

 كتنج یدارمو درو ایمددرا وط
 تخادن ایم

 مه نریاو داژرپم یاهمتاخ

 دن دوب لوفشم اشامتب یاهشوک رد
 ژالب ود یتسرب رس تمس هک یتدم
 یاهشوگ رد دداد هدهس !رویدوتسا
 درکیم دودراکیسو هداتسبا

 ؛ كيلعو مالسزا سب «عالخ

 ومدن امهفنریاب اد مروظنم تیب لها
 هدافتسا تیمقوسم نیاذازین ناشیا
 یدادرب ادص قاتارد قافتاب هدومن

 میدرک عورش اروکتفگ
 یدوطن اه متفگ مالک زاغآ رد

 ددیکیرد دیرادغالطا ناتد وخ هک

 یارب امش ترفاسم یارجامهلجم
 رشتنم دوویل اه یاهملیفرد تک رش

 یو رءدش نباددمتساوخیم لصا نیا

 مذک بک یتاعالطا امش)ابای

 یارب
 عوض وهمدبس رب

 یاد نم تفک ید

 ۴ تاج تاختضوت
 و تیچ دوویلاهب اش ترفاسم

 ؛ تسادا رق هجذا نآ یلصا نایرج
 ورفاد شناهد بآ هکیلاحرد نریا
 تفگ روطنیا درب

 یارب پیک |كی هتشذک لاسرد

 یق رش ناگشیپ رنه یاهدع مادختسا

 یحاون زا ملیفیدادقمهیهت نینچهد
 دن دوبهدمآ ناریاب هنایمرواخ

 تسرپ رسهب نایانشآ زا یکی هلیسو

 رز

 ۱! تخادرب انس روماب و دیش تسد تاع ویطءزاد

 ۳ لا - ۳ 1- ۳ ۳ ۱

 زین صعشنیا مدش یفرمم هتسدنیا
 هیامژآ نمذا
 یشیامزآ ملیف یدادقم نینچ

 مهد دروآ لسب یت

 زا

 1 0 هکزب ۱۷ تعدک ۰ رز . دوش هیهن بام" ۱ اب

 نیارد مدرک و رک تفایدد 7
 ری لاسدا نمیاد یارب یاهمان

 یاهسا) یک دو * ]زا  سقد همان
 ال ک اعبرمآب هکدوب هدردآ موعد 3
 و مکد + هک وب هدشروآ داب زین
 ۲ یرتچ لویق ددوموت
 درسی ی هدیدرگ مقاد

 متشاذگن نایمدد

 رکن اشنا تلع مدیسرپ ِ

 ۳ رو تدمنیادد باطم
 مرفاس مادقا :تفک

 اب نادنج قیقحت و هعلاطم نودب
 نورکر لس نینچمهددوبت یا هن القاع
 ۳ یماهنتب تسد رودروشک كیب

 ) دشیمنم یتحادان بجوم منکیم
 از میمصت 9 نم ن هظحل نیاات تلع نیمج»
 0 ۰ ماهدرکتذاختا

 یاس هتشون هب عچاد اماو

 هک یوکی دیاب ورومنیا دد تاعویطم
 یاءزابلطمنمزا اهن [ شیب یدنچ

1 



 رب یدنخل هکیلاح رو 1

 شیپ یهاک: دونن هنارم
 انآ اب نطوذایرور

 نادنچ اه يتحار

 و بآذاعادو
 تسین یاهداسر

 اس هک کا - یدب واهب وخاب اه! را
 عج معایب زاب ما هتف یگوخ دام

 تسادوصت لب ات
 ؟دیداد شیپ رد یئاهتلات " اح لاحدد مدیسرب

 تک رشزا هتشذگ .هک
 وی دوتسا ل وصحم (ا رب مشچ)لینرو

 اب یداددا رق نیا ملیف ناوره
 دنچرداتماهد رک دقمنم ۱99 ویو

 لوماس ین ادرک داکب هک دیدج ماین
 منک یزابدشدهاوخ هیهت نابکیاخ
 یکیددمدوب لیام شیپ اهتدمزا نم
 منک یذاب نایکچاخ یاهمبن زا
 برجمیابن ادرک راک زا یکی را نرچ
 وزرآ نیا هرخالاب دوریمداش ام

 ردو تفارگب دوخب لمع تدوص

 نیاددادیدیدجملیف يدرن هدنیآ
 درک مهاوخ عورش وبدوتسا

 دنچ هلب ود لونشم كني اانیض
 یدوزب هک ميتسهويدوتسا نیا ردملیف

 دهاوخ هدرپ یود نآ !یانود یکی
 دد لانتشاذا هک میوکب دیاب .دمآ

 ومتفوشوخ تیاهن ویدوتسا نیا

 ناب زیاب اد خسا

 داد دارق تدمرد مناوتب مدا ودیما

 ماجن | یتامدخ هحسوم نيای رب.دوخ
 مهد

 تیلاعف نوماریب نریازاادعب
 زین واو مدومن لاوئس یرنآت یاه
 رتآت اب هکالعف تفکدروبنیادد
 ات ماهدرکءاضما یدادرا رق نار#
 دروم هک ی طرشب نآ _یاهسیبدد

 میوج تکر ش دشاب نم تقفاد
 هدنیآ یاههمان رب رد دداد لاتا
 نمسیتاب قیطنم هک ی شقنرتآت نآ
 میامن اغی : ابن ابا دشاب

 تحارتسا و حب ران عقونیادد

 یکیهد دون هدیسد مایه
 .. دن دشیراد رب ادصقاتا 0
 ناندوخ یوکنوکی اجنیا

 میداد هم

۷1۴ 

 !ی راد ربملیق نيب رود ؛نایکیچاخءین دم
۰ 

 غارس یسکر کا اهذور نيا
 دریگب ار یدیک هدنسی ون یندمنیسح
 ویدوتسا ژالب ود قاطا زج یئاج
 یب . درک دهاوخن ادیب ادوا رب ژآ
 نياشیب ومک زبزع نا دنناوخ كش
 دنسانشیما دوک هلذب و خوش هدنسیون
 - هتشون اب هک ت سا اهلاسوا اریذ
 ادمدرمدوخ یراکتباو كبئاب یاه
 (كدوب وین ددلامس|) بانک .دن |دنخیم
 لابقتسادرومیا هقپ اسیب زرطب هک وا

 دوب دهاوخ اعدا ني)هناشن دشعقاو
 دیدجت داب نیمجنپ یارب هکیدوطب
 یا هظحالم لباقژاریتو دشپاچ
 هکت سا اهلاسین دم . دروآ تسدب

 تل دیس دیارج رثک ارد
 دسیونیم یهاکفبلاطمو دنکیمراک

 تسدراک نسیاژا ابیرقت اریخااما
 هتخادرپ یدامنیسدوماب و هدیشک
 + تسا

 تسوچ وسبیدانس دنچادتب ارد
 لاحشوخ هنهرب ریظن ملیفدنچ نی ودن
 ریرحت هتشرب ماپجدد ینیگن بغو
 كينیودت مرگ رسكنیاو ددوآ رد
 شدوخ.تسایرگی ددیدج یویدانس
 یوب دانسهک درکیمداهظا هرابتیارو

 مبصت هکت سا یلماک یزتناف كي وا
 ادملیفنیا هک دوبن هناضا نینچبهو هیات هیاو نآ نایکیچاخاب دراد

 سن
 مامتكنسو و ریمباسحب شوررف لامنوچ
 یندم مقاو رد تشاذگ دهاوخ ار
 تلقا ۲ تا یرکشم هد
 عقاد مدرم مبطباب وا یاهیهاکف
 دب وگیم هدان نیارد شدوخ دوشیم
 نایمذا نمیاهرتک اداک ؛رثکا نوچ

 اهنت و دوشیم هدبزگ ربمدرم دوخ
 تسا مدرم تساوخ نیمه

 نیسحاب كيدزن زا هک یئاهنآ
 زن وا دننکیملایخ دناهدشن انشآ

 یلمخم هالکلهاج هلی لامسا ریظن
 نیلدا رد اما ؛ تسا هشتآ ود

 درب دنها وخیب هابتشا نی ابددوخ رب
 میظننلونشم العف یتدم نیسح

 تسا یگند ملیفكي یدک ول اید

 ارن آذودناوم امثیس تسیابیم هک
 ریژآ ویدوتسا رد زبت و دنک هلب ود
 ریژآ ویدوتسا رد وب و دنک هلب ود

 دادم دبع !د ژالپ ود یتسرپ رستبس
 باس فالخرب اهزورنیا .دشاببم
 دن زب رس اههلجم رتفدب هکن ]یاب

 زا هارب رس هچبكي لثم هژورهمه
 همتا ات و دو ریموپ دوتساب حبص
 تريا متاخ هلب ودراک رد !دنکیمراک
 ؛ تدحو ,« راینسپب و داذرپم مناخ

 وا اب یدارم و) رادتسود ؛ینایک

 دننکیم یراکسه
 هک ناخپنیسح بیترت نیااب

 راک رس تالحم و ارج اب ابلاد

 !دص و ول اب داب شراک رس کنی |تشاد
 و دشاببم نآ ریاظنو نورکتسو

 یاج ششچ یدادرب ادسنانازج
 دنیبیمت ادرگید

 داهلغا یندمنیسح هکب دوطب

 و غولش شرس اهژورنیا درکیم
 لوفشم رگیدیف رطذادتسا داتف رک

 و رشخدتفه هکت سی وب دانسنتشون
 ویرانسنیا ایوکدرادمان فدهتفه
 هدزک نیودت ریژآ وبدوتسا یارب
 هدنیآ یاههمان رب ددنآ هبهت و تسا
 «ددادرآ رف

 سامت ناخنیسحاب هک شیب هتفه
 هکت شاد یدایز یاهلد دود متفرک
 ناتساد یارجام زا نآ نتشون

 تفکیم ! تساژواجتم مهدرک نیسح
 هشپمهیئامنیس تانابرجرد هکنیااب
 هجاوم یدرسلد اب قیوشن یاجب
 ماهدش

 مداکب یرتشی ثدارحاب اذپمم
 نیسح دعب ماهدیشوک و هدادهمادا
 اداهرادربملبفنیاذا یکی یارجام
 یلاخاجنبادد نآ رکذ هک د رکف ی رعت
 لبق لاسرد :تفگیمو تست فطعا زا
 یاد ربلیق تسم# هک یصخشیایب
 تشاد ... مه و ینادرگ راک مهو

 ملیف یدنچذاسب منشون شویداس
 یینمهنم و دعآ دازابو دش هببب
 متشاد تفایدد وب راتس فیلات حر
 مدرک بلط اد نآ هیقب یتنویلو
 .مهاوع ملیفشی ات زا سب تشادامظا
 ابتدمودهآ هوشیامنب ملی .تخادرب

 ۳( هحفصرد هب

۱ ۰ ۳ 
 95۳ ۳2 )ی نا



 لوت ام رجا ر:ملعب
 عروس و

 ایناتن رب ملیف یمداک آی یئر

 هو ۱ ۵۵ ۰

 نادرک راک كب « هدننک هیهت كيطسوت ملیفکی ۱د رک را

 اهرونت وم ۰ نازاد ربملیف : توصنیسهنپم «ناحا رط

 «ددرکیم داسبا یرکید ناک هی تراجت و ناروهشب

 كب ورد دم در  هتزب ی
 نو درومشازدرتهو هثشب و هقرح ۰ زا شی

 راکمههعماج نینچ كياب هدننک هبهئو تساهتسویپ مهب یندشن دج مضوب

 3 ۱ ۱ سا ورب وز ؛ یجعو

 .تساهطوب رمیویدوتسااب . دوخدحا و یساسادوسم هدننک هیهت
 ویدوتسایا رجانامزاس ووشیمعتاو یسرربددوم تاچ ودژا واراک و

 رظن تحت هک تسا نکمم هدننک هیهت كیدراوم یضس رد .هیهت رب تراظن و

 ؛ یلو دشابهیهت لیعهجوتموا تیلوئسمطقف و . دشابنارچا نامژاس

 تسالجسم نامژاس نیایارب یوتیلوئم

 عون ره -هیهت رظات ناونعب زین یصخش۰ هدننک هیهت زا رظنف رص

 هب. تساهههتدوما یداکمهلوئسم درذگموا رظن تعتزا یرادا راک

 ؛تسیننآ رظن تحت نادنچ هک یاهرادا . هیهنرظات هدادا نیاتاژاوم

 تسارادهدهعاد لنشمیقت و ؛ یفوقحروما ؛ تاصاحم ریظن یلاپتست
 نیلاومو خست میذوت ۰ جرخدد هرواشم یارب ارووخ راک كب رههک

 ناکدنیون یاهدادرارق «هدافتسادروم یاهناتسادیارب قبطنمین وناق

 دنهدیمماجن | ادیلصا ناکشیپ رثهو ناروهثیب

 یداع نایرجرددیاپ ؛نآ ری ایوهیهت لاحردهچ وبدوتسا ای

 یمئادرداک زدرفن 4 ۰ ۰ یاداد «كنیلبا» ریظن یئویووتسا .دنک ریس دوخ
 سکملاب وتسالوئسم اهت آ راک عون و نادنمراک لابق رد هدننک هیهت .تسا

 وراددوخ هقالعدروم لمع رب یداب ز لالقتسا هدننک هیهت نیا ربا

 یدادعندوچ وویدوتسا كب یارب
 و نانادرک راک. ناکدتنک هیهن كسک یدیلوت یاهراکیارب مزالصاخشا

 -راک دن اوتیمدروسنیا رد هدننک هیهت ۱۵! .تسا یداهیرما - ناکدنسیوت

 تسا راک ین اور بجوم الک دوخنیاو

 رابتخاردروما ریاسب مجارد «مادد ؛ یدمک یاهملیف صصعتم یناثادرک
 .دشاب هتشاددوخ

 «سیفآ-سکابو"بقارم دیاب نضدد  اههمانرب یارجاماگنه
 یعوئپ زین یداصتقا تارکفت نیا ظاحل نیمهب .دوب زین نآ تاجایتحاو
 .تشاددهاوخ عوضوم لصاددیملسم ذوفت :ساخ

 یارپ هچوت لباق هلئسمنب رتممم تقیقحرد + ع وضومباختن |
 دوش نهذرد دیابنار ناتساد یگتسیاش طقف هدننک هیهت تسا ویدوتسا
 . دنک خشم اقیفد دوخ هیهت همان رب «ریادنآ رتاو . اپنآ ٌهطباد تسیابیمهکلب . دهدروطخ

 یادهلپف نآ طسوت هکءزبن ارشورف تالیکشت دب اب و!هوالعب
 ان « درک درا وویدوتسا هجدوپ ورملت د» ارت ]ناوتب هک دشاب یروطیپاپ زبن بغتثم عوضوم . دریک رظن رد دوشیمهداد ناکدنهدشیان نیباعف
 .ورادب هطرع تیعمج ربارب دد اددوخ ملیفدپاپوا هک ت سا یتیقوم یسیخشت همهزا رتمهع «والب و دهدماجن | ییوعب ار دوخراک شورت تمسق

 ملیف هیهت
 ملی ثي هک یلابها ,هناک ادج تافالخایخرب نتشادروظنهاپ

۸ 

 ی

1 ۱ 

 ی

 ِ ۳ یر آل صا هک یناتساد ندنادرکر 1 و ارلکیم ومعشیاف تیافلهدیا لحا رم یخ
 و كي رد دباباربز ۰ تسب !هدیچیپ داک یشیابت لمع
 رکو) لا چک اف یاهملیف ورومردای و ,دوشهدید یلامتبس
 ۱۳ مج رتاموتع هک *(یعلم تاسمت یاهملیئو
 ۹ ۲ ووشیم را حضا و هلئسم نیاتسا ملف یحبضوت

 روخ .دوش هتشاذگ دازآ رکا ؛یرتا نینچ رشن زا تسا | دیقف یترهالفترب اد ریظن یک رب ژاسلیف ددومنیارو
 موضوم ندیزک رب یزاسلیف هلحرم نیل وا نیا ربانب

 اووتسرو ایویدانس نیاعوت تساوی وانسب نآ لکش رییفت
 . تسا ریفتم ویدوتصاو ژاسملیف

 ناورک راکب اردوخ هقالعدروم ناتساد هکیاهدنسیون طسوت زا طسوت هلوصا تسانکمم یساساناتساد نهی زگ رب
 هک دنک قلخ زرنآ (نادرک داکای) هدننک هیهت دوخاب و هدیآ
 ۳ . دناوخارف نآ لیمکت یارب اد ینادرک داک

 راک ۵ اداژ] امومع « ایناتیرب رد ویدانس ناکدنسیون
 ءاب ایو دنزاورپب لممب الفتم تسنکسمزبن نانادرک راک
 .(تسا كنیلب|یوبدوتسا تیفیک نیا و) دنشاب هتشاد یکتسب
 قنآ ذا ؛تایلیک یندیسو « دنالكنارفاب ۰ نیلدیوید اک رس : دنشاب هتشاددوخ نآ زا هیهت یاهتک رش یصوصخب

 :رپ یاهیزوریپ ۰ نانادرک راک و ناگدنسیوت ۰ هتسدود 2] دوچومرتک  زب یاهویدوتما هدادایارب و ناک دنسب ون "راک یارب یرتکتیدزن یدادرارق متسیس دووبلاهرد
 . , تسامزال ناشراک ساسارپ تراظن تهج ۰یوق

 ب رتهریظن « نانیاراک میسقت ورومردوپ دوتسا
 ۱ . تسا لالقتساب

 هتشاگن یئوپدانس هدنسوت هکنیاپ هجوتاب
 اره , دروآآ لبعب- دشابن شلیم قباطمهچرکا - ادتآ
 هک, دن وشیمهدناوخ <ینارجا یاهنیستکن» ناونمب
 "هتطختو فرحنماد نانآ تواضقول.ع هک .تسا کا ووهتشأد عوضومرب مانرابتخا هک دننکبمداک

 سی دارقرب دوزیل اهرد الماک رما نیا
 هیهت رمآ رتشیب هک ۰ یئاب ورا میانصدد ؛تسا
 هزاکپ القتسم نان رتکا ۰ تسالوحم نازاسملیفذا
 ء تسژررسیم ادرفنم یمیظع یاهراک هبهت

 کا هک الاتپاو هسنارف ۰ ابناتبرب هاکیرمآ
 ۶ یلاج۰ ۰ دودحرد هندلاساعویچم دنتسه اراداد
 وون ژادانآنیاژا یدایز ءرامش . .دننک یم هیت
 : ۳ م یورروایو هتفایرشن ءزات هکنسیاههمانشیابن و

 باب یشیاسن قوقتح باب نم ینفکنهخلابم
 ون



 (دب رل وراک )رثا«تلادعهحنپ» زا یا هنح هردنوسیم زی
 تب

 5 2و رب قوقح نیا .دوشیمتخاد رپ ۰ دن هدرو] تسدب مدرمنیب ی
 واذکاو هطوب رع راک تیوب ناکدننک هیهت نویبک رد هل  «یعادباو اهویرانسژا ۳ دوشم شورفودیرخ  لقرو _دنک هیهتایو اهیناکن بس تددنب و ددرکیم «یصوص> لاوما» ء 3 3 ۳ ی

 میمیکز ات «هدش هتشاکت نو زی ولتیا رب هک یماههمانشب اب
 دن |هدشوب

 تن هدههتشون نآ یارب ویرانس هک یئاههنحص ی
 دننک یم ساصاار هحمكي كولاید عامتسامو زا

 اهرتکاداک تالاحزا یلماکی 3 دنهااوت هکتبدروم

 نامتخاسو طسیاههدیدب ابیلصا یاهس
 روو هدنک یم لابندار نابرجنیازین كولابد

 تسب زانس ابگیدزت یراکسهای ؛تسا تسبرانسدوخ ن
 . دوختشادر, مهتشب و نالیب نالب اههنحص تسا نکمم .د

 لاک ییهورتلآ ههزا رتهظحالملب اف - نان ادرک راک زا ی
 نایوکوو تارف نایژرد هک ننکیم ءدامآ نا یلویزانس - دوخ یقیقح یاهملیف تسانیب

 نب دودیرص تایض و هکتسئاهح رطیرسكب لماش زا
 ریوصت رهربژوو اقیقارنوپسک ًاب طوب رم تاکن و .د ناب رجءارموب هک ولاید نینچمهو, دهدیمناشن ارهدرب
 دزاسیم

 دنادیم حجدااردوخ یصضش شود + ناد رک راکر ه لاح
 3 و وا یویزاتس يدیولوراکرسو هصخش ۵

 وژاسم زیامتمار اههحص یرتشبب تقداب دغاک یو « رتمکسم زایسب «نیلدبوید» یو, دانس ؛تسا نویسک آ و كولابد *

 اب رو

 هجنبورخآیاههحصذآ تمسقكي «هن ون نیل وا یارب ۰۳2
 ؛ هنکیم كرتدوب یدتقوم یاوام هکءاد یزدلزت روروم ۲ ط احور هکنآزا سپ « «یناج» هکنسیاهنحسد - مدشهدرد

 یلادع

 .دنیب یم اد یناجو دنامستجم لاهرد اهنآ نا -۲
 :دو رم اهن آ یوسب لاک ی را وتسا اب وا هکسا ۶ درسکنیم یمیصم و مطاف رظناب همهب ودنکیم تساد ی
 وتساءاوعلووت یارب عاضوا «موریم نونک | مه یناج زد
 شدد یورو درادبمرب ,تسا هداتفادا تسا ر تسدزا هک اجت زا ؛ادوایوتلاپو هو ریموآ بفعزایذد , یر وب هصع مت

۱7۹ 

 رهن یم رت 7 یحلاب کد هتخادنا روا

 لا بوخ .یذد
 رو همتفدنم هآبتق و . دشیهاوحل وت محازمزگ ره مهرگید «تفد مضاوخ نوری نمو نگالباددد + مورب واذگب .یتاج

 نکش وما ره ارمو ,«دنیاد
 اد هار اهن] ۰ هو ریمزد فرظب ینکحم تکرحابیتاج

 زا .یهات هک. یفطاع ءزیکنا هطساوب یفلآ. دنکبمذاب وا یارب
 دنکیم یتکر ح « تسایناجب یداتفردب سح

 نک ر بص یمک ی ؛ نی یفلآ
 هفیع كب نآذزاو تادرب یداعب هدزااد یلطسیقل آ

 دنتی)اب ارتآ ددو درو آایمرد یکسیو
 هدرگریخو نره)امرسپ تمجارمیارب ارتیانم :یفلآ

 «هب وخوت یارب «مدوب
 دتچ یآهعرج و وریگیمووخ ناهد رد | ویرطب رس یفاج

 درحب و , دنتبموجتچا رزدو دوشیمزاب وا تسادتسد «دشونیم
 وا ویدب و دوشیمژآب بقعب دابشزو هطساوب رد .دزادنم حراغیار ووخ دس و دورگیمرب ۰ یاهظحل یارب . یژدیوسب * هد رک دیدحت زر دوغ یور . ددرگیم ددرمواو دوشیمرهاظوا لب اقمرومریت بع. دژویم هتاخلخادب یسبدشداب نآندرکزاب هدد ةتسدنتفاب
 مشچب ودونکبیفل ] دانک زا «یدام» .ددنبیم ارت آ یقل, دروخم
 ناب اخ .درادیهکنادوا یفلآ .هداد تسدزد یدوا ود هکر روس

 زادتس ناب ایخراتکب آل ضاف یوتوررب ادنیا :یقلآ
 هلسع اب و دزادیمرب نکت خر بالقیودژ یهالکی دام

 ووشیم حراخ

 ر رول ور یدام .ناباخ ۳
 اج لانوو .دزادنیم نابایخ

 زاتکب آ لضان یون
 یکيداترد ادیتفاس نادنچ هک« ین

 بقس یئاج .مدبتخبیوب یئآی وری یکسیو .دوریم تساهدوسیف
 ووشیم ورب وورتخد نیااب و دنکيهاگن
 هراذکبموا هنهرب

 رس یوزار هالک یدام

 بوخ . شاب دوز :داذگب تر ارتیا ای یدام
 هدش لا

 فقرط دم .دنب یماروا ساش نح هات وک دنعیل ,یدام
 و یکیزأت ردادوا هکیلاحرد .دوشیمزود شرظن زا و و ودیملرنم
 رو رم ولسب ولهب كي و هدرشتمهب وا + دز ادکیماهنت هانسا رهداب

 اجتآ یقلآو یزد . هوشیمدداو یوام . نلاس ۹ <
 هتامواتب

 وااب هناعاوخ رخام (دنکبم تلجخ ساسحا) یفلآ
 میدرک راتفر

 , دتناورکب رب اد دوخیود یداعویژد
 دوب راک نی رتهب نیا و .تفدو دشاب و یقئآ

 دنهدبن ییاوجاهنژ
 ؟یژر تسا رضاح نمیاچ :یفلآ

.۰ 
 هییتژا دمب هحسصورخآ هتحح ویران نی توافت هملاطم

 باش رو رکبد همطق كیاب هکت سا بلاجرایب «نوتیارب هرخص»
 هطق نيا تسا ءارمه «ملنژاتنوم تیثکتو هبموسوم <سیادلرلک»>
 و تسب روم ویرانس یزادرسلبن رد دحهچ اتژاتت وم هک هدیم ناشن
 حالماب هاو یهچوت لباق مترباد ملفماتآ یگن وکچ سیا درک
 دنادمژات وم لابعا نیرخآ رد

 وووخ رب یوم ژانسیا رب هکت سا یژاب وکه زا یتسق هاجنیارد
 ء دنکحم نشود یی وغب ادنییرود تایضوو ءدش ءدامآ «ءانوک

 .مامتان



 هک یفصوا دیاز هقالع و

 یاهامتیبتسن فلتحمتاقطیرط
 مو

 زاربا شزر یاهملق و دیدچ

 لک لوحت كيداجیا تعاب « دوکم

 و انس یاهنللام رومارو یساساو

 تسا هتشک ملقشیان و باقجا

 هکیروطب ریخا لاس دنچ لوط رد
 اهانس یمومعمضو دوشم هدهاشم

 هدمآ تورب قیاس توخرو دوک را

 نابحاص رهش دانکو هشوکرد و

 یکتسخ راکتشپ و تیدجاب هیامرس

 یاهاتس سصات ددمود یریذبات

رماهک یتاهملت .دت |هدمآ ربنودع
 زو
3 

 ل دروم و دیابم هدرپیور

 نی ذا !رثکا دن ریگیموارق مو

 رب اسد هک دن !هدشباختت | یتدلوصحم

 رنا تب ناونب نابج یاهدوشک

 هدش هتخانش هداعلاقوقو هتجرب

 دن |هدید رک ددعتم زیاوجذخ اب قف ومو

 و دز رسارس شزرا یب یاهلغ

 دروک د لقو یاهلام هک یدروخ

 یم اعرسهشددادشورق

 یگامنیس همان رپ تردب زورما

 نونک ام هکبروط و دنکیه لانشا

 د لس نیاتس هدشیه تاه اب

 یامنسوهدش هجاوم لابقتسا مدعای

 بشدچژادم واچات هدنهد شیات

 دی امنیمروخ همان رب سب ومع هب مادقا

 رص لوح:نیا هاش نردب

 شیان رمارد هقاسیپ

 نارهت هقناحاب و

 نردم یاس

 یاهاتس نی رتهب فبدر

 مات دیابتفرک دهاوخ رارق اءربش

 تروص ید

 اتسنیا دوم رک ذاد الهس یامنس

 یک ذاتب كايامیامنیمقب اسلحم رد هک

 ولاج نوصاروکد یاداد هدشان

 ءارکب اسب دخاب یم یهجوتلناق

 اراتیع یدورورد هک هاتوکیور

 نلاح دزایمطوب رم راظتنا نلاسب

 وا ویدهک ددادرارق یللجمو میسو

 نیت زتمسب وک ی اهیشاقن اب نآ یاه
 رم رم كنسزا هک یئاپت وتس .تساء.دش

 تب و دن |«دشهتخاس زا ابی هقوب

 داشب نلاسنیا هچوتلب اقتاصتسم

 هکدنان هتفک ات دن وریم

 هشیک امت نيآ طیلب شورقیارب

 تساهدش هیهت یف رب كرحتم یاه

 لیركب یوراههشیک هک بیت رتنیاب

 یدوزوردیولج وهدرک تک رحیقرب

 لحم نادد و دوشیمفقوتم ابن

 هتخورف طلب ثكيتاموتا رول

 هک یقرب

 ساحشایواج دشآب یمشد رک لاحرد

 شدرگ لاح رد هجفصنیا دریگیما رق

 فرط!ودرپ یمهشیکلخ ادب ۱دلوپ

 نض رد

 زودم هحفم كي دوشم

 و هتف رک هشیک لخ امهزا

 ساخشا یولج ادنآ

 نلاتامخشسم زا رکیددهدیم دارق

 رطلب رکید

 شدرک لاحرد

 تحالارعت اسزاف وشیاههاکتسدر اظتت

 فا رطا رد ددعت+ یاههلمافب هک

 دن !هتف رگ دارق نلاس

 وتاک اضد یاقآ هکیروط

 ونتشادیم راپطا ًامتیس یلحادریدم

 هاگتسدنیرت زپجم یاداد امتیسنیا

 نیشیدن اک رب هاگنسدولا رتن صاف وش

 > رارت اب « در

 امت مسو هد

 ۱۳۱۳ دهزروک مدام ناب

 عضوب زبت الیهص یامنس یناتسز
 مت ومنیا

 یسدنپم هکد شلا وس

 یسک هچطسوت امتیسنلاس یحارطو
 باوج رد ناشیا تسا هدش ماح

 7۹ت ۳۹ ۱
 دود تساهدشنیا زت یبلأج

 ییابک یاقآز

 دشدهاوخ هدادشیان یاقآ ذا نلاسیحا رط هک دنتشا وراهظا
 نلاس یلو دشآبیم یلیهس صدنوم

 هک یتاملآ نیسدنهم ار راظحا

 هب یسودرقهاگشورف یحارط یارب

 یزید حرط « نا ره

 تاعالطا نی |یتایک یاقآ سیسدن !هدرک

 رابتخا رد امیص نلاس هرابرد ار

 قب اطماشسنیا«دن دراذگ امزاکت رخ

 صضرمب بوکسامتیم هدرپاب لوبم

 نیضاد . دشاب یمزپحم رتعهدزا ود

 هیوهت یارب یددعتم یاپه اگتسد
 بت رمهک تساهدشهیست نلاسدد اوه

 دنا هدمآ

 و هدیشک دوخلخ ادب بد

 ار كاب و هذاتیاوه ر رکید فرطا

 یضرد دنکی« نلاح لخاد

 و تعار عضو ناأس یاهیادنص

 نلاصدن |هدش هیت مزد یاههلصافاب

 ار یچاخات رقن ۱۲۵۰ شیاحتک

 بسک اسب عقوم نیا

 یابی

 رد دراد

 ضوءزاب زد مزد تاعالطا

 . یگنوگج زا ع۱ط۱ یارب ال

 اه هعان رب هد رپ هک یتاهملیف و ن

 دنهاوخلاتشا هدنب ] رد | زا.نیسنیا

 هعانرب هک ملفانشآ تک رشب درک

 درک دهاوخنیمأت 1ر اهنیسنیا یاه

 ریدم ینایتشآ یاقآ دشهمجارم

 اتم یاه همات رب هداب رو تک رش

 دنتشا درابظا روطنبا الییس

 یاتیاههمترپ میظنت یارب
 ی هک تساهدشهف رک میمصت الیهس
 یگان داثآ .نیرنپب فا یرص

 یئامنسیاهل !وبتسف ددمامت هک ناپج

 - دناهعدرک زیاوج ذغاب قفوم

 یئاهملیف المم دن وشباختنا

 راک ادوب و -نوسم زمیج

 , ۳ جعههیکنام فذوج

 ۱ زوم نیج کت
 زا ملیفود نیا-یمیرت
 باختنا ورتم یناسک

 ات مامتهک (درکل ون اخ>

 اوزب هتنداح» و تسا

 م - هنااخدو ررتخد

 - اوسر - هلکشوخ

 ۰ . هارهاخ - داوح



 «ندزوعین وقسكب «تلادعهحبو
 یرگشب طباودزا كنهآ مه

 یناوو  یص ی
 و زیجأت یطباور اضبو یندامت

 لیسنوزومناب رج
 اد همشهک یفاقت

 نامربق .دتته هتعهت حامتجا تارت
 < نییوک كم یناج > یرجامنیا

 ناشیرپ و هدنامرد ۰
 تساس هتسز رد نامرکب

 مدننک دیدهت تسد" هتشاد ین اهتیلاسش
 هب لدیم اد درم نیادوج +

 و یو هک دنکیم یدارفآ نادجد
 نیا هکنأتچمه دوشیم و رب دز /

 تاب اهق اب ایخرد ادد
 همادافرب و ناداب ریذ ۵
 ووشیم ضوع رهش «بیک رت

 مان اههناعم دنا دنا مدر*
 نام رهق رکیپ را و هیاسحرس 1

 دنک ناجو

 و ؛دهدم

 ار قیاقد رهشکرز ب تا

 تو زاب, رخولاب ات ۲ هنکس۳
 رف شهبت هک دهد ناشن 9
 وب ار هک هظسل مش س ز
 و رکیم لیمکت ملت ی حرطو دوشم دارت تر

 ملس«یاهراکهاش زا یکی قرکدیرثا «تاادعجن»
 وزار , نوددم .موعنعیلاید 4۳ تسا ناهجیامنیس

 دراد هتفو دوخرد عونعع یاهلببص

 دننکیم هلمح یا هن اراکم شن [دایتسد
 «یناجودعبدتن اس ریمل تقب اد ین اپهگن
 كب ره شناراب و دوشم حورحم
 و دن وریص دوخ هتاگادجهل رب

 یسیصت یب 4یدلب نامزد «یناج»
 ناتساود ییالق یاههدعو اب ماوت
 اهقاعنایمرد دنامیم اهن شیوخ

 نام رد و. هدرک داجیا نابایخ و هچوکرهرسرب سلب هک یعتاوم

 تبکسا یک رتخد ووجو رو یر
 و قشاعود دوجوزد سبسو زاوس
 -هتاضخمو یگد زد قشعا یقوتمع
 و قشاع نیا ددرکبم یلجتم ناش
 هکی هاتیرس دزاو هدزرس قوتسم
 دن درک ممدش یقخماجت 1 رو < یناج»
 دننکم قحارووخ بتا ییسو

 زا ماجنا رس < یناجوهکستقو

 شو و رخ » لتاس یبجوت
 مک درادن دیو و «بوح» +
 ودشخح تاحت ۱دیتاجحود دشوگس

 7 وووختیاتجزا تسادت ب اروآ

 ور قتل تیاهتتسناوت یقاع
 . ناشچوو او گرم تلاح « دراد
  رتکد + دووام ولبات یود<«یتاجد
 اربیتاجو حورجمندب دنکمیمس
 یاسر ولادت اوتی دالجدم اندک هلصو
  نلئاگر دوج ور اما درک گنچدد
 مد ورم و «یتاج» هقوتح
 ملی هک تسا.«لت»«ش ورم
 شأن یقالخا هجیتو تیتامارد
 اا.دنتکیم ژارحا ار دوخ داح
 اوع ریتاتتحت ملی یاهرتکا رک
 تیصق وم هکد نتسه ی طعم رش و
 , نوناق . دنکسیحت اهن آب

 یتس زا  دادموخ ناعوتح
 د !واپت۲ راتفر و هلباقم

 ,لتتبدوخ تسداب !دننشیوخ
 هک

 1و6 یتاجو رتیوحتسداب
 1یرطعنال-» وات



 یبهذس یایلع و نوینأاحور

 ی یدنچ یا هیهت یبهدم «مت» اب
 دن درکبع

 تاعوضوملماش ارثکا اهملیفنیا

 ناشاقن هک دشیم یدوهشم یسهذثم

 ولبات یور اد اپتآ البق كروب

 بآ رب حیسم و الثم ,دندوبهددوآ

 یاوغا > ۰ «مشخ» " «دد پماد

 نآرد یتح ..هریغ و «ینوتت آ نس

 هذم یاعملیژ هتسد نآ زا «یهی رت ردنپسا تک رشاب «نارسپ رهش»
 كشا وتاساسحا جیهت یارب رتشیپ رثا نیا
 و

 ) ال رهتهذم)
1 

 میهمهب
 1 هدنس و هراب رد 4 ۰

 1 یبهذم رومابل نمش یناحور ردب«كرب.و.اناج» ٩ ص 1 اب لامتشا احور

 ناوژعب و دزادرپ یم زین یبهذم رظن ژا ملیفداقتنا هفرحب ِ
 ُه زا اد اهملیف « 1
 1 «ك ربا رتسم 4

 ۰ 1 1 و قوم یمجرم دوخ هبااجود هفرح تیصوصخ تلعب هک 1
 ۱ و یبهذم نمجنا دنچ وضع رامش درقب رصحنم

 ٩ ناپج كرزب یاهلاوتسفرد و تسا یللمل نیب یئا

 1 اش هکناتچاربمذدم 8
 ی هه , ته 1 ۳ (

 دومت هیهت < ۱ هعموصرد عون » رتابهذم زین نیشیپ ما
 بهذع) ورماپ ات رک ا نيارب اب رکا «تشادن امنیسرب یا«هناتسرب
 در وخیم مشچب یملین داک زور نآ رد

 « یا هعموص یاهملیف هیهت تسن | وتیم هک
 نیا اقا و دنک ینیب شب ارءهژورما

 توجمبلاجو فرکش یرثا ملیف

 هم و هجنآ لیبق زا یملیف دوشیم

 ناطیش > مساب ۱۸۹۹ دد <سیل

 ظفح امنیسرد ناتچمه اددوخ را
 تسد یهاک ناژاسملیف و تساهد رک

 یاجدنن زیمیبهذم تاعوضوم هیپتب
 ندعتم مدرم رثکا اریذتسین یبجعت
 هدیقع كي دنب یاب ناتچمه ناهج
 یملا تردق كيب دقتمم و , ییهذم

۱ 
 ۳ و ییح حس

 ی وتو د# ده
 را رق <

 زاها قایتشا و هقالع اب دن ۳ 7 ور یکیب نامش امتیص
 یلوح قالغا> .دنب اتش, اهنآ
 او تسیاعد املا یلط رد رشب ی یدیافع » روما هیاب رب موسرمد
 7 روم و هدسیدنسپ یمدم
 یایق كی بهذم و ؛دداددا ر* تسا
 ناسنا نآ هلیسوب هک تسا یقالخا
 و یجداخنیئآ اب رتشیب نآ طابتدا سب (دنکیم تم وکح امراتف روقالخا رب هک یتلیضف ینمی) تسا <یقالخا> شف گی بهذم هکییاجآ زا .دزادیمهضرء دن وادخ هاگ ردب ار دوخ شتسرب د سایسو ما رتحا
 لامصا نیتچمهو یتسرب ادخ یرهاظ
 سکر ه هن رک و تسا یبهذم4) ویعم
 دوخ یادخاب صاخویدرف یدن وی
 كرتخم بهذمتروصز|نآ هکد داد

 ورامتیس مدرم
 والغاو راتآ نایمرد

 2 ار

 هافساتم تشاد دوخاب یمایپ حالطصاب هک دوب ی
 یبهذمو قالخاهجیتن كي لاعتن یاب ات هدش هیهآ ند روآ یچاشاهآ مشچ زا



 تسا توافتمن آ هل وعم
 تسا تو افتمنآ هل ویعممسا

 و اشامت رد دشهتفک هچن

 هجوت  یبهذم یاه مللق رث ری تشاد رظنرد ادقرف توان
 ؛ فذمرهاوظب رت

 تیصخش « یبذعن
 نآ لاثما و دب امم « ی

 ار رهاوظ نیاد دوشیم فوطب
 یئاجن ۲ زا و دنروآیم هد
 یبلاو یحددزهبنج ذخاو ك

 یرهاظ تافیرش ک
 را وشد رایس یرم

 ۱2۳9 دیزاس تیکت سا
 تسا هتفین نآ

 ۱۳۳۱از دیایرد دناوتیم اد هینج نیا ی
 دهدب امنیس هدرب یو را رب آ مجت
 ملیفابت رم ناذاس, 19 ثازا
 لمجاب راد «یبهذمو حالطعصاب یاه
 و هدروآ مهارف لیجتاتایادر
 , هکاد ایلک لهاذا مو رک نآ رطاخ
 یساساو ریطخ تعنصكب امتسزا
 دن رادیم وزرآ دنبلطیم

 روهشم و كرزپ زاسمایف رنک
 حالطصاباب یبهذمملیف كي هبرتزا دن | وتب هک تسا هتشاد روج و یزد رمآ
 یبهذمموکشرپ هسامح» ناشددخ
 كي هک یناهملیف رژرو یراددوت
 دنناشوب رم یبهذم یاهسابل دهد
 لثم دهدیم ناشن ار نیک راکزرد راثآ هک یللجم یاهروکد یو +
 رو رصم مارها ای تددب 0۳
 نیاب اد یچاشامت | دن رادیماد

 مهنیایدآ هک دن )
 تسا یپهذم مج

 زا كي چیه زونه هظحل ن
 لیجتا زا سابتفا یم
 تالیبت هسوسد 1
۱۳ 

 تا

 فیتکو تس دبانئزت و یدام
 دنعشب تاجث اد دوخ یک ریس >
 روطس نیا شداگن هظحلأت «زوته
 <« نامرفءد » ملیفایآ هک مین ادیمن
 هب راداوارام« لیمود ب لیسیس»
 ووندهاوخ هدیقعنیا ود رظن دی دجت
 یئادج یمضوب «لیمود»مان ریخای
 هک یبهذم رات] هن وگنیا اب با
 ِك یبهذم تاساسحا هیابرب
 هتشيمآ هدشانب تلم و هو رک كي نیب
 (لیرد» هک یتماص ملبف زجب تسا
 هیبت «ناهاشءاشو مساب۱ ٩۲ عدد
 نیجنادد تیقتوم اب زونه و دومت
 هداد شیان ییهذم فلتخم یاه
 یاهملبن زا كي جیهزونه دوشیم
 - رتک اراک هب دنا هتل اوتت وا رکید
 دنب کیم رب سدقمباتک | یو هک یئاه
 ناکشیب رثهزا كيچيهو دنشخغب تایح
 , درم ای نذ زا معا وایاهملیف
 و یمقاو تلاح تیقفوماب هتشا ون
 ووشیم تفای بیهدمرد هک ادیصولخ
 تمالع » دّژاس لقتنم یچاشامتب
 یوشتسکزا ,یهوکشرپ مسجت دشاب یبهذمملیف كب هچن ] زا شیب «بیلص
 ریش دد نمک راکزور یاههعلم
 شبب <یبیلص یاهکنجو و دوبغالا
 هتشاد «بیلص»ژا يناشن هچن آا
 كي هیت ددلوپ .طلست دادومن دشاب
 ۰ دوب محرخ رب رثا

 هبه <« هلیلد و نوماس و
 عج دوخ دد ادیپهذم حالطماب للجم و جرخ رب ملیفكی طیارش
 زا هدش فی رحق یناتساد_تشاد
 + زیگناتوهش یاه هنحص لیجنا
 هدو زفا نادب ینشاچ یارب ادیبهذم یاهدورس هک و رهام نانژ مسیداس

 هنیمز لیجتا تایاود فی رحئاب و

 نیتسخن «هقرخ»
 " » ملیق

 دوب « یبهذم
 .امتیم هقب رطب هک
 دش هیهت پوکس

 نان ام رهق قشع شدورب یارب یبساثم
 دنووبهدروآ مهارف یرجام

 ترفنو نب رت فیثک ذا یکی
 ناتساد ذا نآ د هکدوب «هل رتید مایلیو و رثا < همولاس د ملی < یبهذم- یک یسو واث ]نی رت زیکتآ
 مضوب تایل زج همهات هتن رکل یجنا
 یملیفاث دوب هدشخسم یا هنامرخیب
 ترهش ندرک هدنز یا رب یلاشابت
 نیازا < تدویهاتید > لاو هب هد
 دشاب هدعآ دوجوب نایع

 بوکسامنیس ملیف نیئسعن رد
 عفو نییب زین «هقرخ» «یبهدم
 نادب هک اره یرا وخس رطب و تیصخش
 هورک فی رحت تساهدیدرک فیصوت سدقم بانک رد حوضو و یتشود
 بصانتم زبث تیصخش نیاات دندوب
 دشاب یل وجمناتسادعا زجا ریاساب
 وزیم دود نآ درک ملی هک

 رب یمهقع یاه ملیت رد طقف
 زا یتح هک ت سی لبجن اذا له حرخ
 هک ی یهذح یاهملف ریاس . دوشیم تلفف ییهذمتاهب رشت رهاوظ مسجت
 دنتسین لیجنا تایاود ذا ساتفا
 زا نازاسلبق هک ی کیتداسود و یدانمجو روصت نیمهداتفرک ری
 دن راد دوخ هلیخم رد < بهذم و
 ریظن ,یبهذم یاهتیصغش لاوحا حرش اهملین نیا ءاوخ دنشابیم
 سرد كپ ای و تدان ریذاوآ»
 «نارسب رهش» ریظن یعاستجایتالخا
 هکر وهم هجوم ناسا زاب دنشاب
 یاهرخم شخشوک ابنآ رد هک ت سا یبهلم كن رف رهشكب یاشامت لوقشم
 و تا زحمم تاما رک اتدت |هدیشوک
 نکب لجیرتشم یمضوب ادنآ لاثما
 دنب ات هض ره حیپم و

 هصهاورادن نابیا هکبک یار
 مزاپ یلیلد الصاددادناسیا هتک یارب دننکیممولج نکسم ریغلبالد
 زاو]> ملیف همدقم نیااب تست
 نبنچرگا .دوشیمزاغآ «تدان رب
 نودب هکنآ اصوصخ ؟تشاددوجو ملیفنیا هیهتب یم و زل هچالوصا دخاب
 یساساو هدف تسسق  وف مالنب هجوت
 یاهسدقم رورظ هلئسم یو دناتساد
 نایب زا ملیف ءدن ژاسهک ینقو وزیمدود شیب ن رق كيب بی رق «درولد رهشدد
 دوشیم عناود» تسا جاع یبسانم یلاتیس مضوب یبهذمو یملامایب ی
 تحا هدرک یتمدخ ادتیسب هن هکت فک
 ورادت ی وزل جیهنبا رب انب هام هن
 را كي یبهذم مایف تب هیهت یاب هک
 ینشاچای !دتیممجرب «رلاک ینکت»
 یچاشامت ور وخب ه اقشاهیا رجام كي
 (مدانز , .دنهدب

 شوم لا یاهتسم
 لار بوتان

۰ 
 ۱۳ ۳ » و و 8 زی حتص

۱ 
 رپ

 واریز - كو ات سنا رب

 ینحم یادوزب



 1۳۴ ۹6 ۸ام نوع«

 دشخ ردیمنانچمه دیش روخ

 (ءارد)

 راک سک و لد -پوکسایسمیک وق
 یکی یودذآ هک ملیف نا

 سابتقا یو گتبهرائآ نیرتهب زا
 یاوملیف نی رثهم زا یکی شن ودب هد
 دوشیمبوسحم كوتاژلب راو

 یا رتکا راک ملف نانامرپق
 دمب یاب ورا زیامشم دا رف زا یفلتخم

 یوا رفا,دنشاببم ینابجلوا كنچ زا
 اب وتسدهدیسوب زاکفا تشیکب رد هک

 4 دن و ریمنیب زا . .ودنن زی
 رابتعااب هک هدش تسکشرو یسیلگن |
 هک یناوج .دنکیم یک دن ز دوخقبأس
 تسدژآ اددوخ یدرم ءوق كنجرد

 هداپ زا هک یناوچ زاب واک , هداد

 ؛ تسا تسم یرادباپات یژو ریپ
 مچ ین زقشع هک یتسدیچت هدنسب وت

 هک ینز هرخهلاب و دربم لیطحتاروا

 شقثس تسین دداق وا یعقاو بوم

 جن دودرددراد یمساذ) و دهدیحساپ

 شومارن نآ دنیا شوغآ دداردوخ
 كنبک یرنهملبق نادرگ راک .. دیابت
 تسا فو رم

 نسن را زل راچ - بو یلیخ
 هتیق د۱ ۱4۷-۲۹ ربماتم
 ین رابكج .رواپیو ریات
 یلشاترب یدیل . رث دراگا وا

 نهوک تربار ۰ ررفلم
 لپعاک كب ام .ییلقل و ,ا

 نت روگ لب . تربل آ یدا
 ٩۹64

 (مادد) فیا ویس
 یگند -پوکم:امنیس -سک و

 ناجیهو كيتامارد ناتساد
 ادتبا نامهزا هک تسا یزیگنا
 را رسف ریثات تحت تخس اریجاشابت

 لوسمنباطم نتربدراچیر .دهدیم
 اد یروشرپو سامح رتک اراک شقن
 یریظنس سن امروف رپ و درادهدهعرب
 هک تسا يلاوجدا .دهدیم هک ا را
 رس تشپ اد یمطالتذارپ هتفنک
 ردجم رادید "هنشت كنیاو هتشاذگ
 رامتسم مان كيزج هک تسایرتخد

 یرتخد دن ادیت یوژا یرگبدزیچ
 نیرت تكانل وه» نیرت تتسردهک

 شاعتراب ادوابلق یگدنز بتاظحل

 رد زنیلاک نوچ یذاب هددوآ رد
 نت رب هاوخلدرتخد «فیا و یس»شقن
 تان تام باب ملیفنادرگ داک تسابلاجو

 .دش ابیممیاتحهردن آ نآ هدننک هیبنو

 رهروج - بوخیلخ *

 تیوکسی . نآربدراچب»
 فیاويس -رتیلاک نوچ

۴۳ 

 112 هو ه لعع4 ]مع

 زا وسبسا یور یدنب طرش

 (ماددولم) هد رم
 پوسامنیس -و رتم

 فورسمم ناتساد كبیزا
 «یکدویویند هلجم رد اشنی و ریا
 دراچیرو هدننک هیهت فیان نیویدا

 ین اکشیپ رنهتک رشاب نادرک راک پروت
 نولام یتوردود «رولبتتربادریظت
 دن اهدر وآ دوجوب یملیف هلاکساایج و
 مرسک رس شید مکاد یچاشامت هک
 دژاسیم

 یضوع ربخ كي ةراب ردنابرج
 لاسود نآب طوب رم تداوحوتسا
 و دیردآامرد هرک كنچ مایتاژادس

 دنتنایمنافت| این ابسا
 روب ومایلب و - بوج
 هقیقد۱۰4- ۱۹۵۷ توا
 یمورت دی ول -رولیت تربا ر
 نهورت سیلیف .نول امیآ ورود

36 ۵۶ ۸۲۱۵ 
 " (ماردولم) ربپ تایلمع

 رلاک ورتمپوکسامنیس-ورتم
 یزیمآ كن ر :پوکص املیس...

 نیت دام نداد تک رش و رلاک ورتم
 سن اجنوا ویومن | رفهرابشت آ لوراک
 كي ردیناکیرمآ هتشن اب روتکا
 هک یدوآ ناجیه ماردولمناتساد
 اهنآ سوصخمهقیلساپ ار یصاخءدع
 تا)ابتماتحاسدها وخ متاق ویضار

 دددممایف نیا هجوت لب اقو یساسا
 براک . دن وشم بوسحم ین راجتدص
 هدننک هیهت و كن ابسن رت ملیفنادرگ
 . دشابیمرب داهتنک نآ

 ر وب وماباب و-بوح
 هقیفد 4۴ - ۱۹۵۷توا
 لوراک . نداجناو
 یسبرت ۰ لو راک نی رام

 1طح اهتمام

 (ینانح)وکی ر ناردارب
 ایملک

 یا رب یجیم«ینانج ناتساد...
 یچاشامت و« دش هنف رک رظن ددملیفنبا
 تراک وب هک دزادن ابم یدان آدایاد
 اددوخ ترهش ینکاک ونوشنیاد
 وکبدناددارب .دنتسه اهن ] نویدم
 طعسوت نو راک لیف یفادرگ داکب
 ,تسا هدشهیمت لک ادزنرل

 ال
 ود نوپااک یدود

 ملک ین اپمک یاب
 وب و مایلی و - بو» امئازا دعب نآ ناتساد
 دتف ابمنافن | لاصفنا

 وکی ریدا , تنک دراچب ر , دشابیم ورا زان ید دو و 0 2 ۵۸۱ - ۱۹۵۷ یماتس
 اولپ و - بوج وکب رسیلا ۰ رتساف نابد

 ٍ و 16 ۱۵۱۷ ۶

 ۱ ۱ یی (مارد) دلابان مه
 مب ظع زلوراا 2 لاسدوبن وب

 ) لیکج رنک درتخد هلو سا یصیمم جلیف
 1 ی رارق رفیک و تیانج فو رعم مت ربنآ
 ۳ درسم رگاتسادود . تسا هتفرک
 یئابیز دذاب هک تسا یدنمتورث
 رسباتدنکی» جاودزا (سرودان ابد)

 ۱۳۳ ۱ بد ۶ هیات دوختراو هاکیاروا
 ۳ ی دموم هتاتسد ریذذا یکیاپ
 ۱ /] نادرک راک و هدیو را ی لات دارقرب یعباور
 ...دناسر لتقباد شرهوش دریگیم
 تسا یلاع رکیاتسادور ست ام ووف رپ

 وب رانس یودزا ورافناج !دملبف نیا
 یست ادرک راک و هیهت ستیالناتان وج
 , تساهد وءآ

 یبن اک تننپ و - بوخ
 هقیقد4۴ -۱۵6۷ ربتکا
 نچ وه سیلیف - سرودان اید
 نچ وهلا -رگیاتساد ور
 ۲۲۵۱۲ ظع1ل 1۲ فصع

 (یزتن اف)منهج زایقولخم
 ب) یناچنول شتسی رآدیالآ

 هتس راتس دراچب رطسوت ملیف ویداس
 یتنادرک راک و هدشمیظنت نیتشن رب
 هیهن .تساهداد ماجنا رثثیمند ارنآ
 :دشابیم رتلیمكج مليفهدنک

 روپ ومایلپ و -- بو
 هقبف د ۷۵ - ۱4۵۷ تا
 دا و رآ رتک و.زو رد آ دات

 نوعیم رتکد .روراک انیآ
 1ع

 (یزتناف) هدش ینج

 ستسیت دآ دیالآ
 دنچلآ طسوت زین ملیف نیا...

 یناپمک نیاو هدشتحاس یتسیئدآ

 «مسنهجژا یقولخء» ناغتابارنآ
 . لاص مود همین نویکد ورپ رد رگید

 نب طسوت . دشورفیم دوش ۷
 .سورگ رثلا و ینادرک راکب ر باوش
 تسا هدشهیهت

 روب ومایلیو -بوح
 1 هتبفد۷۵ - ۱۹6۷توا

1 

 + دسایعم
 ومایلپ و بو
 ۵۷۱ - ۱۹۵۷ هل وژ

 ی مات رپ
 ۲ ۱ گل .وهووپت

 7 9 یخ نخ



 واتس ا < ی ربا - واتسزا
 لاعذا هکدوب یا

 ملیف دنجددودمآ دو وبلاپ
 5 راس هلبجنم نرتسوو

 تهجنیاذا دنکب ین

 رتهویمابیذذا ناد

 دعب هدندوب هدن ام هر

 اب دامان 7 «صاک و س
 ر ى اتتفد ریامنپ ودلل 9 2

 رازص هدد مایفر داددار

 ءاضما نیت دامیت و اباد «باوخ قاطا

 ایدامات ] ملیفنیا شیامتای .دباد

 دیدج# رهچ نی رت هیت آ شوخ یتربلآ
 یاه همانو تفرکبقل دووبلاه
 شیا ملاع فاراط۱۰۱ هن افشام

 ۱ دیدرک لاسزا ۳

 ] هنگ | هیکن

 ست

 ردید و زب « نیت دام نید»

 لدلپان یاهبشو ملبفرد ابلاتبا
 , درک دهاوخ انبا|دلدا

 ترباد» هن اقشاع طباود
 ساجنالعف «دوویلاتانداب «رت اعانوا

 هب رثکاو ؛تساهدیسر یساسح
 دا

 اسجا ودذا» تسا هتفل دن

 ؟ار

 ءاه

 مادش دهاوخاب ب

 ِ ۱: رغدهاوخ سا راب مزاع یدو ز؛ ی زنولرب را» رم + هدش دییات ربخ قبط
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 ۱ دنک یاب یی ووراب تیزیرپ قافتاب" " 7

 یاهبایا رب «ندنا ۱ نیل وج»
 زایمک ٍرد و نالو»

 سوء ی

 تفایرد رالد دازه
 زاسدر

 , دو

 ورا د ميمرعت سک وذ ینایم هک رشاب
 یداوسطا وتو "»س ریولا

 تاپ وزدناسیمات ۰ یر وب
 ردنک هیهت ی

۱ ۰ 

 یهوگشاب مسارمابدوویلاهدد یددزب

 زا دس دنلیواهودایویلآ +
 سیراپ رو «رورفشدوش» ملیفنابا
 رتهب یئاججیه» ؛هک درک رظن داهظا
 وشیمو «!تسیل سیدابژا
 دهدب ناکم

 ماستب دوشیم هیهت یبیج تفذک
 انبار لوا لد «سکییو هدشکد
 دی امت یم

 رومشءةدنن | وخ < سب ربیل 9

 نوجوب ققع یقیسوم» ماین ید زب
 اک ین ابمک رداد «ددوا ی
 وومن دهاوخ

 یژاب ایبم

 لا روشیم بوسح« دوریلاهدد یو ملیف نی«ددنیا
 وتشادمان ماش دنمتدازاو شسلیف
 . دوب رت داو یناپمک لوصحم

 زا دم مدراودوونوج» +
 ناتسبات و دوخ ملیف ن رخآ ماعتا
 دهاوخیودو رب هب ۰ «ینالوط مرک
 نیهسیرد «یمویتلی» اباتتفد
 . اد شیوخ جا ودزا ح 3 خب رات ودن ] دمی دنک تک رش ملیف

 وومت دنهآ وخ نبی

 !ورتمیناپمک دیدج حوذ
 دیسوقاقتاب «رولیتترباد»

 یسلین ردراب نیلوا یاب «سیراش
 مارر كيهک. «نشج رتخد» هب(وسوم

 دنتسه یژاب لوفشمتصا كيتنامور
 تسا یلابیذ رتخد ةراب رد ناتساد

 بولک كی دادعتسااب ةشیپ رتهاب هک
 ایک ی اسود دزابیمنشعد رن هن اش

 یفاکنانیمطا ملیقثیا تیقاوسب ورتم
 هجوت نایاشلابقتساورجمی و دن داد
 یرسکی هیبتداکب تسد «نادنمفالع
 ووخ دیدچ جوززا لاکیذومملیف
 ۱ ۱ ردخ دنهاوخ «سیداش -دولیق»

 ! دووب)لاه رد بوبحم یناملآ هس

 ْ ود بیصت ربخا یاهااسرد هک ینواف ومو ترهد و «زرغرو لا رک» داژن یناماآ فورعم ةراتس ود .,يصت ربخا یاهااسرد هک یتوا ت

 (!دوعبسودععم .یاهگن ریت و هلیح)اب هک تخادنارکا یباب ار اهوبدوت-ا یالالد ء دیدرگ هر ومتبا زیلا»

 ثزاو هدینک دوویاهب ار یلاملآ روهثم هرهچ نیمو»

 یاهظحل ناداکن ربخ« «تسا هناوب وک هلذن و ملیف حاتنقابخ

 تو اهن7 . دنتشاذگ ین ابنت اد لاک اب لوول و !رتانیضکنارق

 دهاوع حا هدژا ندولاب یکن زتابآ .دنب

 نوول ةاناعم کنارم تاقوا بلاغ
 هتف رک قالط رن دراک او

 تفکب اوج ددوا درک لاوس حاودزآ ءداب
 ن + دنکیم یکدن زاهنت هک ی نذ .منآ زی رک یلاهناژ یلذن» 1 هک متسف

 نیا رب انب «)تسیت شیب یصقان

 ابندول یف رطز
 روشیملح دراد دوخب دوخ همقا ءناب رج

 تسکشیا رتانیسكلنارق دنا وتیم
 یک دن زرد ادهدروخ

۱ 

 اب رامع ! رک زی رب پیچی رالد یلاس ددچ یو ت
 رفعد راهچ ) ملا لاسروبا وب یلاپمک یارب ییابرام ۰ هراذگهزرابم 4

 . مک یارا نایرام . هراذگهزرابم حرم یاپ يدب دج یلاملآ

 هرات ود رلومرزرغروب ةیاپ نونک اروا . تجام دذعم یئدعلالب واع تار و درک 4 سم

 ! دوخراکش نالالد مادلد هک تسا یناملآ نیمراهچ تون الاحو « تسا و را
 ی زر و ام و جد حد جم جرج رج حج جور



 زم رف كن و ماقخ رس دیشروخ
 یدد و دوبهدنک ارب نامسآ دو یدنت ۱

 دوش تک رحبو ما دآ رگید

 هب یداومک نوچهاد قیاق مکک

 شیب ددژا یک اح وتشادیما و ندبنج

 .دوب یدامش تا رطاضم نووب

 داب

 بآ دد اد شتشکتا كي زیعآ
 تشادهاگن اوهنای رجروو هدرک رت
 شیابارس دیمهف هک هچن[ زا وءاگن"[

 تنک و دمآ رد هذرلب تدحوژا

 ۱ دسرب نامدادب ادخ

 ودراشقیم زمل وهنا وژاب ردا رد وخ یلوج

 دیس رب یم هتاب رطضم
 ! زمآ وه هدشهچ -

 هتفاب یلاجمزیلوه هکن ]زا لبق
 خسابكانشیدنا ینحلا, زبشآ دشاب

 داد

 ۱! هدرک ادیپاد نابط-مداب -

 تمالع مدهدیپس ماکنهخرس نابسآ

 دای رفاتمفدماگنهنیارد  تسارظخ

 وتساخ رب «یلکدذا یرا وهناوید

 تفاتششنیلاب هدزتشح و یلوچ
 ودوب هدش مامت نکسمیوراد

 اب عوضوم نیاذا عالطازا سپ یلک

 تف رک مبمصت رتمامت هچ ره یکنادررم
 تسد دیاش . دنک هرسکتی |رراک هک

 تاجن یتحاران وودد نیاذا شدوخمک

 تابیم
 رسدوخلمع نیااب .تساوخیم

 هدش قباق دارفا رگید یارب یقشح

 اهنت ودندوب توسب فرشم هک اهن ابو
 هارد دندشیم نا رگید یتخب دب تعاب

 درک یمیمس یلوچ .دهد ناشن ادراک

 شرسزبن زملوهو دهدیلست ارواهک
 ژااب هکدوب نیحورجم رکید مرک

۷ 

 نر

 یکنس رک تدشزا اب ود رد و فشتدش

 دوی هدیشک رابرف ودادب ناشراک

 شوپی ددد تدشزآ ربنیسا متاخ

 ناسیایب یزیچمه اهدوکلیک ومدش
 دوب هدنابن ناشراک

 انشبآ رد هک یدارقاذا یکی

 و دوس هتشذگ رد لبقبش درکیم
 ار قیاق هنادیمونژونه شاهژانج

 با وخژا مهدا رفارکید . دوبهدیسچ
 نتف رک و هتسدربیفت یا رب و هتساخ رب

 هد رک اب یبیجع لاجنجقیاق ردتب ون
 دن وب

 میم یلک هک دوب اجشارد

 تسدسب دوخ ادراک مامز اتتفرک

 ابرص یبیجع ندنکناجاب .دریگب
 ددیا هاتخسرس تم داقماب و داتسبا

 یدندومن ماد آب یعس هک نان آ لب اقم

 داتفاءهارب قیاقطسو تمسب دن و رکیم

 دیشک دایرفو
 رکید نم ؛اقفر دینک شوک

 واو تسامادت مراک . مروخیمت دردب

 هب سیسو . تسا یندنام رکیدمه
 هماداژاب , درک هداشا رشپساتور

 ء داد

 وتسا یفیرش درمزمل وه -
 ژاار اهامش همهناچ دها وغیم شلد

 دهد تاج كرم

 اسا ؛ اد نآتهبه ؛دیمهفیم

 ۰ تست دداق راکت اب هنافساتم

 هتسد ناتهبه اش تروصررپب

 اهثت و ديشاب یمكربب موکحم یمیج
 ناتهدع ندش مک مع شاهراچهار

 زاشیب قیاقنیا نانیشن رس .تسا

 , دن داپ زدح

 ون ار- ۰ درک داب رف یلوج

 نا

 نکس ۱ كدارف منکبم شهاوخ

 :ایادخ رگید
 یهچ وت ن رتکچ و" نودب كتا رف

 دادهمادا
 رقن تشهصوصخم قبأق ن ۱

 هدعنیاربارب ود نا وتبدباش .تس

 نونکا ام اما درک لحنآ روزیئار

 و مب رقن شش و تسیب

 درک داب رف ناسا ره« یلنیک هو

 هدیاف چیه ؛تسا فرخ زم اهقرح نیا

 درادن

 .تسا تقیقح نیع سکع رب -

 ژا رقن هدژا ود هک ساراچان ناتییاک
 ایدو دود یفاضاداب لثم اددا رفا

 .تفای دنهاوخ تان هیقب و دزب رب

 دیها وخ مهاب یکمه تروصنبا ریغرد
 ورم

 ودنادرک رب ادشیود كنارف
 هداتسیا تک رحیب هکدید ادزماوه
 رس یمارس, ودول ]سای یاهقایقاب و

 م + تفک نان ژ سفن .تسب رکت
 یندیماشآ بآ واذغ ۵1۲ -

 سقان و شی رم دا رفایارب تهجیار

 لخادب دوخ اب مها رت اهن ۲ . نکن فلت
 یا رب ادرباغذ هبه !دیشک دنها وخ ربق

 راذکب و رادهگت هدنزو ملاسدارفا
 هتشادتاجن سناش دنملاس هک اهن[

 ناتیپاک كي 4۱ زتمب وت هفیظو .دناب
 «شاب هتشادت/ رج «كلآ تسا نیمه

 قشمرس نیل وا ناونعب نم و !تلرج

 ارمدوخ مهو امشمه نا رکید یارب
 منک یمتحار

 دواق یسک هکن ۲ زا لیت سیسو
 دوخ كن | رف ,دشاب یوذ| یریک ولجب
 ددو تخادتا بآبنیاق نوردزاار

 دیبا رظن ژا ای رو نیکمهس جاوما ریز

 لمعنیاژاقیاق نانیشن رس همه.دش
 ورق تریحو تهب ددكن | رف یناپک ان

 زمل وهنایم نیادداهنت و دندوب هتفر
 شیلق یزادکن اجدرد ی وک هک دوب

 رسكنارف كرم .دوب هنف رکا رفار

 هتنک وا هچنآ هک درک شم اقماجنا
 شرخآ انا رهفیظ ودیاب و تسا حیحص

 ی 2 ی

 : یاگشیپ رنه
 روابنوریت

 ]۰ یاهدرد ۲

 1 رب رگ .وادماجف [

 ,وو نا رگیدهک
 و « دنشاب رفنتم
 رز ز ظفح رطاخب
 ,تفاییم ماجنا
 : شک انتشح و میت

 کر نیموکحم
 تیب زا ایرد نایم
 متد دن ووب دا رفا

 زا نبا , دشسن راکتیاب

 | هدننا و كيا ههندوب
 ون همانشیابن

 سانشتسیز ما اعكب
 ههندعآ دوجوب

 وژا اینددوب نکممهک
 یراشرس یاههدافتسا

 دن ووب روبجم اهنبا
 اهتت هک رکید ٌةدمک

  ناجو یتفلک ندرک
 کلپمزا ملاسناج «دوب

 اوت رس لاحرهب
 ووجوم هدمکبتایح

 هدادزارت یدفک
 یارجادد تساوخ

 نکمم نوچدنک

 هراپکسب یکمه نافوط

 یا«رهچاب

 مصت نم
 ٍ زیاجریخات نیاذا

 ۱ كل هدرک

 اب زیل وه
 + دادهمادا دیدرت

 كن ارف -

 ۰ ۱ تفک یم

 ۰ كشا

 : دوب «دش



 شوک مهنم فرحب الیب

 ۲3 رک مه بوم
 د رادن

 1 مث الیب نیم هکدوب نابا
 ایظ و و دی یشاسرفناج یالقنرد م

 اکتک با رطشاو تعح وار ۲
 دو یدودرد ورار هرم یووه

 ی تک رحذآدب ایا رب نامذ+ تفکر
 هداتسپا

 شب دادل» ات دیشوک یمزبلوه
 ههر

 یا رب نمدوصقم . هن وتیارب -

 هوتیارب هن .تسا رکیدرفن دنچ
 باوج رد كانشیدنا یلوج

 تفگ

 .. دوب وتیا رب نمدوصتم -

 هداتسیا كن زب شوک هک زبشآ
 شریکتسدتا رک اذم نیا ژا یزیچاندوب

 :تفک دشاب یو رمع همی هب دداف هک دوش

 .ناتیباک دیدوم رف یم -
 یل وجب مشچ هکنانچهز.ا وه

 : تفگدوب هنخود
 كي یک دن زو قیاقمهاوخبم -

 یعتح كرمزا اد دارفاژا نیس.دع
 یبوعب مهاد شهارو مهدبتاجن
 , منادم

 سبح هنیسرد اد سقت ربشآ

 ؟ناتیباک تسیچ نأت هشقن دوبهدرک

 لحاسب اد قیاف مهاوغبم
 مناسرب اقا

 وازیمدآ و داب هعینیا اب
 .ناتیاک تسیل_نیسمراکنیا یفاضا

 هروطچ نآ نودب

 نودب هاکنآ و ۲ هچیس ۳
 وا رضاب ورزد وه 2 كن دد یا

 , تفک درک

 او کر هبین],دینک هبوتافطل ؛اقفد-

 وای اشمرا داد شنتفا

 اره

 :تفگن انک شرح نوتگنیداب
 مهاروشن ارراکتیازکر ه سس

 . درک

 رس ییوک هک «نسدان مناخ»
 تستاویم شیپذاادووخ تغون

 + تفک «كم»

 اب هچنآ :تفگ
 + دش

 یاهراچ رکفدباب .تقک بل وه
 ار زیچ هه ميهاوغب امرکا .درک

 هک یا دیدیاب«می واپسب سناش تسدب
 بی رقنع ناف وع ورادن دووج و یسناش

 عوضومودرکدهاوخگاله | دنامهمه
 مه اب هه ایآ هک تنيا یماا
 ورک دایرف یلنیکم ؛ میريب دیاب
 تست یتحبلیاف عوضوم الصا نیا

 یراوووختست اوت ریت_نتلدیممناخ
 لا و تسوی هتحایسب و دنک
 ناتراک بوح . تفک زیمآ ءازهتسا
 ووخ اعصاب ندن ام وند رما آ «عاجش
 ؛ ریخای تسا

 ای رقت رکیو قیاق نیاددس
 زین اموا رقا یی آ هو میدادیئاذق هت
 ار هنارف یاهفرحو دن وای ز رایسب

 . دیدینشیب وکب هکم ه
 هناویو کناف :تفگ یلنیکم

 , ووب هدش

 همادا نحل رییفت نودب زملوه
 لقاع الماک یو نم رظنب سکعب؛داد
 هک رک ج رطمارهللسم نیا و دومنیم

 ایو میوخقرغ یمسجهتسد امهمهایآ
 نا رکید ات میشکب رانک | ردوخ یضعب

 هدنب ای تاجن

 ءایس یوشاج « ی وهیملاس
 تفکبآ نایمژا تسوب

 مته نآ ووهک اهامفیلکت
 ؛دوشیمهچ

 نیرخآات دیاب نم لاحرهب -
 ءراقتسا ندنامدن ژ سناشزا هظحل

 دها و دوش دب

 یهاوخت ار راکشیا .گع:ه -

 دیاب نادیاهیشسب هک متفک وب .درک
 نم نامرفابی قتنیا . دننک تشذگ
 شنسو دیابت زیپ یسک رکید .تسا
 دنک دنب قیاف نوریب یاهبانطباد
 اد ینیکنس ههنبالمت قباقنیا
 + تفک سا رهاب < یلنیکس» .هدادن

 ادب .زیل وهیشکم هع رق یاب -
 اد شناج هنابلطواد یدحا چیههک
 + تخادنا دهها وغ رطعب

 میها وخن اه راک زوج نبا چیه

 + نایک, هپنک باختا ناتووخ

 ۰ در ی

 اما -

 هتک تسدیوشاح < تیرم»
 ؛ تی بوخ چیه تقک

 تفگ «نوتا رتسا»

 دب مث مشوخ راکنیاژا مهن« -
 یراک ادقدباب .تساایود نوناق یلو
 اهررمار تشذگ نیا تسا رتهب ودرک

 دن اب تاحن اهتژاتهنکب

 درشکد ادزمل وه

 م,عژ یناک اهن «هجوچیپب -
 اسنیاژادنشاب رداق هک د نام .هنهاوخ

 یتاسکه ش زب وراب !راقب رقا لحاسات
 راچو بآ واذغ نهشمامتزا سپ هک
 نیمه طساف . نوشت فضو مع

 ,یس ودتام هنهاوخ هدن زصاعشا
 تفگ ین دافد

 ؛تیانچ دنب وکیما رلمع نیا
 تفگ زیلوع

 تسا تیانجنیا سکعرب -
 هکاهیخز نیاداجا ینیکسهک
 نوکن رس تعاب ورمدنهاوخ اققحم
 روش اهلاسف رم و قیافندش

 تورا یاءرهج اب یلوج
 ریت نب رغآ وب هدشهبفس مکن وه

 ورک اهرزبت اد ششکر
 متسهز موم رخآ «زیق وه -

 بمآ هسب مها رم . متسع فیسضمهنم
 * تخادنا یهاوخ"

 مهش زاتس رب هحوتم اهمشچ هه

 وب وه هب باوج راظتتازو هک د وب

 تسب رکذ یم
 ءدننک ورخ راهفار < زمل وه

 و موب ه رکن ابمر» هقیظو و نشع
 وزدمآ در یابآاهب ثكیدزت نآ ره
 ورک ستپسا منا نت ارتک و ..تساوخبم دوب یلوج ربا رم دو میلست
 تضاد ا هعاوع ایومپار تاج ومددنکن لوح شیخ میت ا
 رو یتحو هتخی زا زهب اد فرصمیب
 ,وتشک یابی هاتسرب +یلوج لباقم
 هو رغب تعافتسا زی

۷ 

 نوچ هکدنت ینعلاس یلوج
 ولارکت دوب رتومو مطاف یاهبرض

1 
 ییهاوخ ًایدد هب مهارم -

 ٩ تخادنا

 مع توکعیم شباج ور ویل وه

 .دمآ و شیادص تمحزب .دوب

 و -میراد جابتحا وام -

 یتسهزاتس رب
 دو رک واب رفاههنا وب دم یل وج

 بالقت وت +یتوکسم غ ورووت

 شف اد تووخ نوتاقوت . ینکیم
 نیسهب و ,یرادتسودا رم وت .ینکیع
 .ینکسمملظ نا رکب دم لیلد

 رسیور یفیع رتا شتاسلک
 نی نزوس قصب هک باق ناتبشن

 و .تشافکی قابدنتشاو تشودنآ

 لوس هسهرب یزابکر م توکس
 ده

 بناج حیا اتاب کل ؟>
 » .تلک و ورک تیمصب هد

 .تسشث یژیچ نینچ هج و چیهب -
 هب و درک اهر اد یلوج اتشدسرسو

 .تخادریووخ کان رطع فطر

 تک 1 ی وهماس + ءرکد اب رغ
 .تشحو . نسب ههب ووآ رد او تئاجت

 هیاس رک لوق تسویهایس ء رهچ رب
 دنکنا

 هاو « ریل وه یاقآءوا -

 شهاوخ . دینک .فاعم ارم مک م
 ؛هینک اعم | رعمنکبع

 :وا و ناتیمطا یوم زبآ وح
  وتیامو یتسهیوق و ملاسوت -

 تار مرهاوخ جاینحا

 ۷ همآ ی عاوخ قیاغب
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 رشنآوج !روا هی

 یتاطیش راکنااب م یناطش راکفا۱
 تا وتیمن سکچیه

 ؟دزادتساک و مک یزیچ هچ یک دن زرد

 تسدود ار وا شردام و شر

 د رکیمراک هم دد شرزدپ ! دنتشادم

 شزدام و تعادن ینادنچ قوقحو

 دیذل یاهینب ریش هناخ رد مه

 دازآ نایمنیادو  میچ

 دها وخیم شاد هک یراک ره دوب
 لیصحتب هفلتخ» یاهجلاک دد ۱ دنک

 یتحاران لیاسو داب رهیل و تخادرپ

 تغخاس مهارن اد دوخ نسیدلاو

 عارا كب یور دوب كبدزت

 دناسرب ل

 درجسب .عونوم نیمه دوب
 یتحاران تخاسیم اب هک یحاضتفا

 لقعبالوتسم !روآ سیلبدعب زوردنچ

 هاد نیب ۰ درک بلج سیلپ هداداب

 هلبح دروم مهار كیشک رسفا یتح

 یالک ردهک یتدمیط !دوب هداددا رق

 یلاببز كرتخداب رعنیم سرد
 ك رتخدهفابت دشاتشآ «یدوچدمانپ

 لوا رادید ناهرد هک دوبیدوط ۱
 تخاس نوتفم و بوذجم ادمیج

 شیاقفد زایکی زورکی

 ادیان

 دومن كرت |رلاک و.دش تحاران میچ

 ندریذوب ددانیب یک انتشحد عارل
 نانچمه ارنب» ۰ تفرگدد ج ۱ , 4 ت رد لاک
 اد, كيرات هطوحم ۱ تشاد همادا

 ۸9 و

 «لوب» ه

 دوب هتف رگ مرگ یدوجاب

 جیجمجمجک
 هقو رسم یاهلببوعوتا یاهغارچ
 شیاقنر
 یاهشوک دد زوب و میج لیب وموتا

 هاگترب كي ورب ور ۰ دنتشادرا رق

 ۶ دتندوب هتخام نشور

 ود عازن د دید مشچب میسو

 همناخهاگترب هب ژوبباترباب ناوج
 دسجدنتشک رب هناخب یدوج اب میج تف ای

 یکترم داایآ ؛ ددوآداب ادژوب

 م وا اب ؟د وب هدشلتق

 ؟ دنک تل ادع میلست

 اد دوخ یتب

 شنیدلاو اب اد نایرچ میج

 هک دنتفک واب اهتآ . داهن نایمرد

 طرف ذا میج ؛ دسیوکیم نایذه
 یلو تفد سیلپهداداهب با رطضا
 تشک زاب ناب ایخب سویام رگیدداب

 و دوب هد رک رارف هناخزا مهیدوج

 ادوامیچ .تشگبم شاابندب سیلپ

 سالکسه دزن قافتاب و دادیدادلد
 وردپ ,دندمآ «رتالبو شا یمیمح
 هدشادج مهزالبق اهلاس وتالب ردام

 كرزب ادوا ینسویهایس هلل و دندوب

 دون هدرک

 یل وکسم ریق و ك و رتم هن اغب یدوجد
 دن د رکیم لایخ اهن آ

 یزور دنچ هدوسآ دنناوتیم اجنیا
 هکنیا زالفاغ دشن ارذگب یشوعب اد
 ؛دوبهدرگ «رصاحم ارترابع سیلپ

 زیکناروخ ناتسادزا یا هصالخ نیا

 میج اب وال «تبقاع

 دن دشراشر

 ناد رک راک هک تسا «لبلدیب شروش»

 همخش دوخ «یرسالکبن» ریهش

 «یدد ۰ تساهدرک میظنت و هتشون
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 یرسالکین  رثا ۱
 و ناب وجشن ادتاحاضتفا هکن ] ذ| سپ

 تالایا فلتخم یاه جلاک ناناوج
 دیچیب مل اعكل ایم رسات رسرد هدحتم
 نآ رکذ هک« یلوون شداکنب تسد

 شداظتن |فالخ رب نوچ ودز .تشذگ

 یهجوت بلاج و تیمها زئاح رثا
 یارب تراسیو دمآ رد بآزا

 رتهب اد سکچیه ملیف نیا ینادرک راک

 دادن صیخشت یر سالکین دوخزا
 تاکتنا تسناوتیم هک وب وا اپنت اریذ
 ملیف دد |دناتسادنبا یداقتن كچوک

 دن اجنکب شیوخ هدناک مرک رس
 ملیف شیامن | عتو+نیمهرد

 ( نازک ایلا رنا ) «تشم قرش»

 ماتب یرهد هب وجعا و دیدج هرهچ
 اپ ناهج دد یشدوذ «نیدزبیج»
 لمات یب تدابسیو ؛ دوب هتخاس
 «میج» لدیافپا یارب یدادرارق
 دقمنم وا اب لیلد یب یغای كربپ
 رثک | اک اب زمیج پیت نوچد تخاس
 هیهت ربخ ؛درگیم یربا رب الماک میج
 تیقف وماب نید زهبجتک رشاد ملیفنیا
 یوددرب زا «نیدیمیج» دش یقلت

 دو رنا نیتسخن و دمآ دوویلاهب
 ین اپسک دداد (۱۹۵ ه)تشم قرش
 نازاک الا رظن تحت رندا وناددا رپ

 نایاپب امذیس كرز + نادرک راک
 ملیف نیمود شیابن اب و دیناسر
 ددوم ملیف ,لیلدیب شدوش) شیوخ

 نرقناوج ونک نی رتک درب (اهتحب

 زادمپ ءرخالاب و تفرک بقل متسب
 < لوف > دوخ ملیف نیموس مامتا

 روطنایه ( سنویتسا حدوج رثا)
 روروآ ردرس دوویلاهذا لیلدیب هک
 سب رب مشچناهجذا زین لیلدیب دوب
 زیادمیچ هفوشعم یدوج لد یافیا
 وراو هذات و بوبحم هراتس هب
 راک یلاتان . دندرپس «دو ویلانان>
 لذط هک ینامذ ذا اددوخ یبامنیس
 امدوخلام یاهملیف درک عورش دوب

 ؛ ون یارب تسرد « یبآ یرسور
 یارب یدایز ترهشسوه كي ءهدات
 ماجدرد یزاباپ دن دروآ تسدب یو
 بسک یللدل | نیب تیر وبحم «یاءهرقن
 دانآ ددتا رعاب زین یک زاتب و دومن
 + ناکدننک وجتسج نوچ یشدرف رب
 دا هک یرثخد و ناذوس یاههبت

 یدوویل اهنان اوجبلق داهن رستشپ
 اب ۱۰ تسا هتخاسشعترم ار

 و نیرتب؛ «لیلدیب شدوش» ددیزاب
 91 یمق یلاتان لد نی رتهاوغلد
 لباقمرد < وتیارب تسرد» ردهک
 دم یل و دوبهدرک ادیا یب زا رک كنيب

 تنگ ملیف نیادد یدوجلریافیا زا
 لد ثوچ ما هداد هدیتع ربیغت نم

 انا شدوش ملیف رد ار مل آ هدیا

 هایت رب اد(وتالپدلد «۱ماهدرک
 هگادنکبم یذاب < ونیملاس» دیدج
 تهتیاب د دووبلاه لکشوخ هچب
 ۱ تسا هتفرک بثا امنیس

 تداوتساو زا هل یوداس -

 3۶ا# ذا نتمكیزوم ۰6 .نرتسا
 ۱ دایی نیسنذور دران ول یاه
 تیبترد مس د یچداخ یا»هنح

 ۳۳3 ییوسنج یابب ربنلاکیاه
 .ددو بل اهسیاب هدادا و کیت وماتن اس

 یاس فدرعسلسم هرخدلاب
 1 ملیف تسا هدش یدادرب ملیف

 ؟لیلدیب شرودو یگندو پوکس
 11 ٩۵ هرات[ نی رت هتسج رب زا

 ۶٩ بوم رثداو ناردارب



 ه اعطایخ زا یکی بحاص هک (نوسنب ودنلدم) اب ور
 زالاس نیدنچ هک دداد (یند ناوبا)

 تهدخ دد اد دوخ یشاقن راه و دا یو د

 دنکیم یکاقن اره اضطایخیاملدم ایل و هو رب را

 5 هچره تبدج اب تفو ندرک فات

 :یهاک ری لاوح |
 مرک رس رت نود

 انیادد .دندا ردهک دوخ یف الیب قالب و هب
 عاونا هدکهد نبا دد دنکیم رکف

 نانچ مه كيئورو ؛ دراددوج و دشاب

 تسا اپپ

 دوخ یاهلدمزا یدادعتو هتفرناک هب دریگیم میمصت دم یدنب

 ژا دایز لفشم تاعب كت ودو یلو دداذگب مومع یاشامت شرب

 ناب هچواقاب راچات ریپو هدرکیراددوخ شرهود تایبا
 یارب یتصرف ذوئصه هک ریب  ناکیدورو ودبرد دوشیم ناکمزام

 :ریگیمممصت .ددادسابل یاهلدم شیامن بیترتو نشج تامدقم ما
 قیات هیارک شومب یلو دوشب ایددیودشدرک مذاعو هدرک هبا رک یقیان

 ندن اوخلونشم داتیک اب هارمه هکدوشیم ورب ودیجداخیابیز رتخ دار

 ارریپ  كرتخدمرک یادصو یئابیذ .تسا یرگنه نایزب_نینمتهب
 دریگیم تاقالم تقو داذا و هتخاس نونیب

 دوشیم داذگ رب مامت تیقفوم اب سابل یاهلدم شیامن مسارم

 ریپ قافئاب دداد مان |دناو هک سانشان كرتخد مسا رم ماجنا زاسبو

 تیقن وم نیا داغتفاپ ادشناتسود مامت ریپ نیضردو هدش هداباک كب مزاع

 . دصق ریم ادناواب ادبشمامت ریپ .دنکیمتوعد ماشب

 شاینارطااب و هداد قالخا ربینت سیداپپ تمجارم دد ریپ (
 داهظاداو دنکتاقالم ار ادناویزور هکنیاات دنکیمداتفد تن وب

 كپاب و هدش سیراب مذاع شداتیک اب و هتخورف اددوخقباق هک درادبم

 درک دهاوخ عورش ارشزاک شنامهزاو هتسب داددارق یسود هداباک

 دنکیم ورژر هثاک رد ادناو هماترب هدهاشم یارب زیم كب رب شآ
 نشرددشکیمادوا راظتنا كيئ ورو هکبلاحرد دوریمن هناخب حبصانو
 دداد یدایژ تیب وبحم اهنآ نیب هکاد هناخطابخ یاهننام مابت رب

 هدرک لانشاار هراباک یاهزیم مامت دوخناتسود قافناب هک دنکیم توعد
 یتقد كي ورو دس ژور دئنک نیمضت اد ادناو تیقفوم بیت رت نیابد
 . تسا هدرک كرتادوا هشیمه یارب ریب هک دنکیم ادیب عالطا هینن)ا
 درب ود تبقفوم مدعاب اجن رد یلو دننکیم ترفاسممرب ادناو هربب

 لیپموت|كیادنا وضو نیااب و دن امیم یرتشم نودب ریب یاهیشاقا هد
 کت ورو لاوحا با لالخ دو دنکیم یرادیرخ تروبسا تی نارک
 یدیدجنویکلک و هدشدوخ راک مرگ ستخیس ربب ندرک شوما رف یا
 حاتنا ادووخ یشاقن هاگشیان نبلواریپ یفرطزا . دنکیم هدامآ ۶
 مه لیموت|لوبو دسدیمل شورلب اهولبات ذایکی یتح نت

 دژآد ربیم یناوخذاوآب هداباک گيرد ادناو . تساهدشن

 لونشوایاربیتقوو دژادنایم روتب مهیرادل ور یرتشمكب ن
 ] كي ندناوخ
 |یزادآ

 ادرب )دا 7
 مس رد 1

 نأمه نیا دنیبیم و دسریمرسرریپ « دوشیم هناقشاعزا»

 تسا«دناوخوا یاربادناو داب نیل وا یارب ه تس
 ۰ هلیسوب و هدش ورب ود یناشخدد یاهتیقنوماب كين ورد لاوحا نیادد ۳

 ادج ادناو زا تسا ءام ودریب هکدنکیمادیب عالطا شاتسود ۶

 تخس ریب مشو زا كينورو درب یم ردب یراپ تک الف ات یاب

 مقج دناون ين وا ششغپ لباقریفانک زا لاحنیعددد در وب
 بم هکشیاات .دب بیم نادرکر سو دورم میظع یوریت ددنبآ و دن زیمآ یم مهردو|بلترد هنیک وقشع داضتم زباتردا

 نا 0

 وررو هد

 اید یاهرهشسورغنارتخد نبرت ابی ز تک ر شاب
 ۳ و تو تا تا

 یاهلاسیاهملبفنی رثبلاجژا یکیفید» دد سیداب نارکیپ هم
 یادادملیفنیا دشرک ذالاب رد هک دوطن امه درادرارق همنارق یامنیسریخا

 لاحدداپش ۱ ام ادنی اذا ارهدننس هک تسایزیگنادوشو هقیاسیب ناتسهد

 دیشاب هتشاد عالطا رگانمضرد .تشاددهاوخءاکن شیوشت و ینارکت
 اههنافطابخ دوجو سیدابیایبذرهش دهآ ردرب و كدزب لغاشهزا یکی
 یابلو دنزک ره تدوص ادرهشنیا هک تسا یمادناشوخ یاهنکنامو
 شیامت و یرتشم بلج یارپ اههناغطایخ نیا رثکا .تسا هددوآ رد

 ٌدداقتسا یمادنا شوخ و ابی نارتخد دوجو زا دوخدیدج یاهسایل
 نیرقابیز زین سیداپ نارکپ هم ملیفرد ۰ دن رادماننکتام هک دننتیم
 دنشاب یم دوهشم و كرزب یاه هناضطایخ نکنام هک یداپ یاهرتخد
 .دنب املیم افیا ملیقنیادد اردوخ یقیقحشقن و دن دادتک رش

 نب رخآ یاهسابل ایا هعومجم اهمناخ یارب تقیقحدد ملیفنیا
 و دوشیع هداد هئادا یقیقح یاهتکنام هلیسوب هک تسا بلاج و دم

 هکت سا یقاک سیداپ یاه رتخد نیرتابیذ دوچو زبننایاقآ یارب

 ادزاسدا زن اهجمغزااداهن ۲ تعاسود تدیب

 روهشم هلبسوب مامت «دنرادنتب اهتکن ام ملیف نیادد هکی لاهسابل
 «سپ هاب نا رکسب هم» ملیف دد تساهدش سی داب یاهتسیدمو ناطاهخ نیرت
 زاید .ددادتک رش «نونی ود نلدام» هنارف یامنیس یمیدقهداتس
 رتآت هنعح ذا اددوخزلک هک دشابیم همنارف یامنیس هقباساب ناک داتس

 » تسا هدش یئامنیس ددعتم زیاوج ةغابقفوم نولک اتو هدرک ع ورش

 زا دداد ار < نوشنی ود نلدام» لب اقملد ملیف نیا ددهک «یندناویا»
 ردام زا و سود ردپ ذا یو دوشم بوسحم ,یللملانیب یاههشیب رثه

 «كان رطغ تاقالم» دیاب سیلگن ادد وامهم یاهملیفذا . تسایسیلکنا
 تک ر ش یددمتم یاه ملیف ددنولک ات زن ناملآ روشکر دیو درب مانار

 ,وومن رک ار و رف و رفوناوتیم هسن | رف دد و تیمالب اقیاهملیف زا. هدرک

 هب تهابش یب هک پوکسنارف هقیرطب «سیداپ نارکیپ هم»
 هنارف مویسرسنک هتاب ویدوتسادد یگن رمامت ,تسین پوکساملیس

 یاهملیث نادرگ راکن یاذآ تساهدشهیهت «لبن وقهردن ]> ینادرگ داکب
 ثكنپآ و میا هدید نارهت رد اد «عاجش یوجش اد» و «رادکنفتهسو

 مانب دشابیم شرانآ نیرتهب زا یکی نمض دد هکادواملیف ,نبرخآ

 درک دیهاوخ هدهاشع یدمس یامنیسرد ید و زب < سب داب نا رکیپ هم»



 دب ایمذ وج وب یاهراتس
 ءرانس«دنا راک یدوجو هکستف و

 ملیقدد تف رگم بصت دوویلاهزابیی
 دوج وب نیاهزاتسو

 محو تقابراشتنایو
 دد [ اب یدئم رثه ره هک

 یکتسخ اهل ودوب _مهروطپمه دیاش رس

 ناب اسم ۳« وج وب ۱
 دوبن بجمث و تریح یاجچیه

 دچیجوچعب ایاءهراتس» ملیفلوالد یدوج یتقو

 تشوت نا راکت همان . 

 یرابیب دام و راتفوات
 اددوخ باصعاو دوشب ییاوغت
 سااجمو لفاحم رد 4۱ دهدب تسو
 نیا ویدوتسا زا حراخ ینامنص
 تلع دوبهداتفا اهنایژرس عوضرم

 «دیایم دوجوب یاهراتس»و لرهکنب

 هطساوب دناهدومت لوحم یدرجباز
 یلاس هنچز «رگیدراب هکتنیا
 رب دنم رنهنیا ؛ امنیسز|یرود

 ًاریذ . هرک لوبقار

 وه کد

 ی وضب ودنتش ۱5 بورغیاهراتسدوب كبدرننوکچو

 4و ایم دوجتوت

 د یمانشآ دنم رنهنیا
 ًاط ءراتس دنتسنادیم

 هو ویلیم یمارکا رس
 نور دیدن عوشو«نیاب یدوج
 ووریااه یاو» نام رب آ دد

 )زد دوتسدپ درب هدشمرک
 روا ر دازآ یا وه یاههتحع ار ۹
 رب 2 او را كنخا وه هک دندرکیم سرا ول رس بس

 یاهدادمتساودب ] قوذو طاشن رسرب

 دوش راد هراب ود شا هتفخ
 امیاشنیا مامتاما

 شوکی هک یدوجواب یتوج دو
 هتاوب

 ۳ 7 زاب و ناصاةرو دشاب تب ایوطرد ِ قبح 9 ۱ هد هکی رخ سو ۱ اب: دندوب هدژ هقلح
 «دب آیمدوج وب یاهداتسو یاههنحص : ۳ از ۳تا رم ۲ ِکگ یدوج دننیب هک دن دینشکیم داظع ه ۳ ی نکا ؛ تفای راشتا ناپجییامنیس تا 3 هنک تبان تساوخیمو دیدرکسل

 ۳ دیو شا یناپک زا رتشیب سکچیه .ت راتف ر زد یسلیف نسراک تربادد نما و ۳ و و ۱ عراق  رابتتهه ۰ تخادرپ ,یلانررتپب ,یلیق فورعم یاه همانزورزا ۳ ناب یدوج هک تسا یباوشی , هست ۱۱۳ هتشول «دیایم دوجوب _.< ۱ رم  طاشنوروش نابهاید دمآ نییددد " یکی .دوبشیپ لاسجنپ ۰ دشرشن راس تاتسادزا فو رعم دننک هیهت ةلطساوب دوخب :اهبش ملیف نیا یولجد وخ یکشیمهمسب و 2 دل راک یدرج ءدابرد هک یریکتا 0 نا . . هکنیاتلعدنتشوت ناراگن ربخ ۳ ّ 5 ۳7 ن ۲ : تار) یندیسد۱ ٩ و  لاسرد ی ارام نامهابیدوج . دنکیمیزاب هنتوکچ تفکشربخ نیتسخن ۰. تقیقح 3 دن درکیم یدادربملیف اهیشاد ۲ 2  دل رزب نادر راک و7 ۳ یدامی زا دعیار دوخ لد نیتسن ور ردهدنخبار
 و یو یصحت 

 وتف رگ هیهن تسددد هان وکسنارت>
 (رگرک جدرج» كدزب نادرک راک
 هدومنباضنا | دوخدوظنم یارباد
 یمباقنان ادرک راک هرمز رد« رک وک >
 ۱۳9 2 دنا اسیط هک تسامنیس
 هتشادمیدفت _هنیسب یریذب ان اتفدا۲

 جواب اد مانهک ناگ راتسزا یاهدعو
 قو تساهدناسر یدنلب رسوراختنا

 دا دوجو هسرعب یاب كدوب وب رد
 لوصحنب یسامجلوا كنجنیب ددد
 هورگپ دعب , دبزرولانتا
 سو دنچ ؛ تسوپپ رایس ناک دنهد
 بعد دوم یناد رک راک تیمهایب
 > رثاثت رد !نادرک داک كمك ناونمب
 (دتسا دوس, ون فورعم یاه
 23 هک ی همانشب امن نیلوا .دیدرک
 تاک درک یل ادرگ راک یودورب
 ۳ هکگدوب (۱۰۲۰) «كدزب
 و ثرباد لبذاب و نسوگ را

 ۰ , دننشاد تک رش

 راهایددو رب ددرک وک
 وومیداسپلثا نوچ یمانمک
 9 یبمادیدوجدامو -زلکیا
 ابن امد ترهشهجرد نی رتک درب

 ب ۱۱۲۹لاسرد
 .نیلدا۱ ۳۳٩لاسردو درادک

 هوویل اهرد ارشبوخ

 مچ  رحآ



 و نملکدلان ور ۰ نیک
 ملبف . تسا هثخاس یدبلاه

 1 ک وک دیدج رث ۱ ۹ رب
 یاهداتس> و ملبف نباشبام زد شیامل شرم

 3و رد اتفب یتضرف «دبابم دوم
 یا هل اطمیوداک هل فا لب

 یم ودملیف ددیو تافیفح رد .د
 ونه لاربا یارب

 تسا هنشادر
 ۳تن هنما

 هب موصوتم رک وک

 اب ران[ یاشامتزا
 دد+ مرفو لیتساو «رک و

 هکتسا نیادومن طابنتسا یوساخ
 كرزب ناد رک راک كي ماندیدرن ندد
 ۰ میخ قالطاوبباد

 دنم رده تا رانس
 ویرانس چیه د و وبا اهرددیاش

 ۱۳۱ لب تیپ وبعن و تره نیا«تداه سوم» ٌءزادن اب یسیو

 دتلب ناهچرد اردوخمان و
 كروپ وین رد تراه .تخاس ِ ءزادآ

 ردار همانشبام را راد

 قرک می
 سوم هرهچ یاهدب زراثآ یاهوب رانس

 یودورب 1 ۱

 :نیسحت را زه ؛ ی 1
 ۳۱ یلییوچ ها ر زب س

 یکی دات هدیل دد ۲ رمآ ماش یا

 یاءدانس» شزرااب نان" تفال ین دیس تهجن-* ۳
 مواپار دی
 لس

 تشراا

 دوج وب
 تووص هب ات هدج

 نانیمطا دبمرددص سد 7 هر دید تراهسوم هکنپااب رردآ ردد ۳
 «تسی « رتب مراغتا تسیرانس نیرت#» ۱رواو# ۰# ملا نیدقتنمهکیف میل + ۳1 دش ورب ورتبقن وماب ی شف وماپ تسادمد

 7 تب
 هروما بجمت تخس 0

 یناپمک یبدد یب یاهملیدد یزاب
 نام ثزب هبصوتبانب دوبهدش التبم یبصع یداسی هب ریامنیودلگ ورتم
 لد «ناداگن ربخ ینیپشی فالخرب اما تف رک رانک امنپسزا یندمیارب
 یاءداتس ملیفژااد «تچولپ رتسا»
 . تف ریشب لیم لامک اب دیآیم دوجوب
 ؛ دی وکبم یدرج

 ملانپ ارم مرهوش یناب رهم»

 - رته تفمود یو هک تسا یشع یکدنز هشیمهید«دبنادرک زاب اهلیس
 تفال ین دیس شرهرشنویدم اددوخ
 ردهکت سا یسک ابتدا نوچ دنادیم
 حرضب تمافتسا تامیاش مامتلباقم
 4 نایوکد باب تقر ههو دهم
 دنک ی م هزرابم شرسه نادوسح

 باد دوخ رتهروب زم ملیقد» یوزچ
 نیرتم نداد ءدینع نیدفتیموع هکیدوطبههدیمنأشن یهج ع ته

 «تسامورک افیا شبوخ یکشی

 ان هک وبیلد نب رتلکشم « دس رم تیم رک اب هکبدناوخ رتسا لو . ,تستمیفاد یکدنززا ات یاو. هبوکیمدوخ
 4 اعم یاب لاعب

 ریه نسب ون < ماهب رکالهخ»
 ۴« هحنصورهیفب ۱ دسب و یلاکب رمآ



 ( اصمنرتسدرنبر یا ز
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 تلب رس و یبایداکدلدا

 واتس نادنمراک و :نارگ راک
 . . ناتدوخ تبلاقم امود ؛تسالصاح
 ناگدنن |وخ اهن [پاجابأت دیتسرغاد
 .ملیفنیلوا ًاموس دن وش شیفته ام
 هک ددادمان ( هقرخ ) پوکسامثیس
 ون وسیسنیج .نترب دراچب د تک رشاب

 دوب هدش هیهث روینامووتکیو

7 
 ۲ هضاخ اد 1 ناربتدد(اوردن اپ) ملی - ۲ سیا

 ۲ یمالغدمح (یاقا و هدش هداد شیامت داب ود نولک ات یامنیس رد <!مدرمدا را زهنم» یئانج
 ۳ .تسادوج ومسکد

 ۱  ایشز] هک ت سیا همان نیلوانیا مهزاب اهیدوژنیاب دورریمن راظتتا
 لا . دیسر لتقب نیشام فداصت رثادد !دشدهارخ . ووتک و لاححرش مياهدومن تفایرد . دیآ هدربیورب (نیدنبج) شیپ لاسودس ۳

 میاهدومن پاچ البق اد دوبت نایساک وق نک زا و یاقآ ۳ ۱ و وه مارا 1 ۳ تام 0 - : ۱ یکشپ
 .  تدایذ دلج یود زین ادشکع 3 1
 ۱ و ( ناهفصا ) (  تشبب قرش ) زجب هکدوبهدوش

 ۰  تلورف شا قرص کاا و لوع و لیلدیپ شروش یاه ملیف یلارضخ .بیسح ءاو>
1 5 ۳ 0 ۳ 3 0 1 ۰ 

 یبایسارفادیشریاقآ مان و روب ناتستمرا لومحم هداز . ضرب :سکد یامنیم رد لاسما ییرب و و
 . امژا اد دوخ تالعتم لح مسرتسد رو الف شناکشیبپ رتسه ۱۳ ی

 3 باوجیب دیشب نظم ددیهاوخ <۱» تست دل-ر وناب اباقآ دو تدجندد شا

 , تشاذگم یهاوخت . تواضق ناوتین یتسردب -۲ ۰ 1 ۳ گو سو درز ی ك
 هتنرکن داکسا كریدناج-۱ یئایلاتیا یاهملیق ایوک یل ودومن ی ات 9 تم ۰ توبش-۲
 4 هاب رخ ۰ 3 : 9 کد ادم
 رس و یوم بوبحم هداتس سکع ۱ بن ی (ادان ویاس) - 8

 تسا (ءاسگ) دیاشو زین ادناهقصا ؛یاهولوکیژ دوو نا روتر هدوب نم ملیف-+ و دشابیم رن داد ناددارب ینايگ
۲ 1 4 

 ووپاک حاد - ۲ . مينکپاچ ۰ دگر اتم وتو
 ب هداد شیاب اج ) و (یدوچیدوج) دیاو) نامه ( نژیودیاد)-۲ ۱ ذناهدرکت کف هتبلا - ۳ دشده]وخ داد ای
 یامه یانیس داتادد و نارهتدد بیارسنژیواتسیوو تسا(نیرکسا  تقوچیه دن درکیم رکف هکیتروصرد 3
 30 .تسا دوجوم .هقیرطهدابرد . درادیرت ربنآ رب هلب وویسراقب دیک زب رتآ نینچ هلی یسودرگ سوریس یاقآ

 20 .ترب زا - ۳ هتشذک یاه هداش رد نژیواتسیو 1 ۱ 7 هنووطتیت 7

 ود (كچوک ی اید رک ز اب ) مباهدوت پاچ یلهقمباطم تب تا لر و
 رللیوخآفتسا .دوجوم یا ۲ هدازاقآ زیورپ یاقآ ۱1۳0۱۰۶ رد لوبقزا هنانمات
 ًاقیا اد (شعن) لد دویتامروتکیو ! میرادت ربش دد ادامیمسر راکت ۱۳۳ را ای اما ناخ رتخ 1 «دوب یشاه» یاقآ اریز میررذب ۱50 دراممات ییریزبا) رب . ی بلاط 9 40 هماکاقآ . _ لگو تنم اهتطلذا [ 3۳ لودا هک
 - رنهسوصخم باتکردو ! دومشیم و دهدین ماجنا یراکچیه-۱ نتد ببر ۳ ده دپعب زب ری

 تقوشوخ یلیخ ام نیلدااهنآ یکدنزحرشو ناکشیپ ها و روپ لیلخ لوسریاقآ
 ۲ لج امناگدنناوخ هکدش لاع نویلیکی)دویتامرونکیو ملیف ۰ ایوگ و تساساتشان هللاو-۷ دیدوای اد دوخ یاهسکع

 ۳و «دنهاوخب اما اددوخ .نسنآ -ف دیق (حیسم دالیمزا لبق دشاب هتشادن مهیب وخ هقباس دنهاوخ را رق هدافتسا دروم هتبلآ

 :هژاتمیت و لاسکب زا سیا ی مقق شوق را یا هروکتارد الا تف 7 اسکی را 2 ۳ ِت کر ی 0

 .میدش (دوعلد)دیا 1 ری < یاهکناشزا یمناخ» -۱
 مان (تکادز- دادمان (ونیل وک را سا یه رب و دشهداد شیامن نا رهتدد شیب لس ۳ ورادمان (وئیلوک دات ۳ ایس ادا یاقآ ۳

 نه اقیا هایس دداچ ملیفدد ادیسیلکنا

 .دومنیم

 و مچ ترباد تک رشاب دنهد شیابن اددجم دراد ناکماد
 اانت لاتسب رک اتیسددنیاد یروصنم یربهزیشود مین ادیمن مهامدوخاد شتلع-۲

 ۱ اتسادنآ و- 1 : ِ ۳ و یدک
 ۱ ی اس ۳ ات پر

 2 (داکآ) نیرتهب د ( ژادناداب رد) ودنارب درادمان (یردن اسای دامان 7) زین (هایس ۳ و

 2۳ بمب یکتسب 5 : سردی نآوت یم - ۳

 :هعدد رتیکد وشتخادرپ . - .یندرم ) دوب زمذا و[ -۲ بولک هئیس نامزاس لحم- 1 دم رتهووح یاب روبرم ررانس کی تدوصردورووشتخادرپ .. ندوب(تشقرش)نیدویج ملیق ". یمصاسع ییورپ ناب. گریز راریسا اضلاط

 :هدربیب روظنسمراودیم)  یگن!رف)طسوتهک تشادمان (هراتس . فالاب هچوکونداذلال اب ایعدد نو سرب (یلییوید ) امن یا
 ام ما دش هدناوخ (نیل 2 یوم تب تا وراد یرترب 0 3

 نارهت رد .همطانآ اسرز دو یا ارج نوفوپ اججلرماب دیناوتیم ۰5 رر فقا
 ی 7 4 بولک هنیسدیداد تفایردارتیوضع سوط راشفانرف 3

 ۳ ِ ۱۹2 ی 1 هر وخ و هتفهنیمه 7

 شفده تر 0 تام لس ۳2 ) مرا الی
 ءایتیم

7 
 ثیامت ضرعمب نیدزس# 2 باری تیک

 . دوشیم

۳» 



 یاچ

 روشک و هدشهیهت یخی زاع

 هجوتم ی ب وخ _مدشد زا رق تا و زوما و

 یدومص سوق رنهنیا هک مرگ

 یرثالاب عطسروو هد رک یط ا وووخ
 هتف رک زا رق

 ایلاتبا هک تسبن یدبو رتیاج

 طصوت هک( سیل وا) یاپملخ هبهتاب

 و (وک ات راپسا)و (ینب ما وی راعژ
 دود راکبد) طسوت هک (!دودرشت)

 طسوت هک ( الیتآ )مظع«ماف دو (ادءرغ

 ملیف صوصخب و ( یکسنارف و رتی]
 ۱۹۵ لاسدد هک (ملصو كنج)

 ماقهدش هتخاس (رودی و كنیک )طصوت

 هدومن ظفح رکب د كلاس نپب ددا ددوخ

 دو زنادوخ تیهایو

 طسوت هک یرکیدرانآ نییدد

 شیامن ضرمسپ یلابلانیا نادنم نه
 لب یاپملیف ناوتسمدن دش ءدزاذگ

 : در ماناد

 یسادرگ داکب «ابص هکلمو

 رمش تداغوو (یتسنارنورتی])

 (وب رسویچو رف) طسوت هد
 رد یخپ ران میظع یاهملیف هیهت

 تیقفوماب یجراخ كلاسمو ایلاتپا

 نیا داچیااب و دیدرگ ورب ود لماک
 رما ددیییچه یاشوف اهلیف زا یرس

 تقبقح رد هک .دشاب رب ابلاتپایاتیم

 دادناشن رثه نیابار مدرمهجوت

 هاب دد هک یلاهملین رتشیب یتح

 زین یلرکی یتداجتجلات دشرکذ
 یجداخ یاه راژاب ردو تشادرب رد

 و دبدرسک ورب ود موبع لابقتسااپ
 ناک دننک هیهن بیجب یداضرس عفاتم
 دوش ریذا رص

 زین یرثه طظاحل زا اهملیف نپا

 ادادیصاخ شزداد هدو تقدلپ اق
 دن دوم

 ینابلاتبا ناک دننک هیجنهچرک

 هدرک ددوخرب یمناوماب عقاومیضب
 اذپممدن امیم نوسناشیا هبیتراک
 یاهملیف نادارفراکتشید تی دچاب

 (هلچوکبسا)نرچ سبحسد شما
 لوارق) د (یلرومودئوک ) طسوت
 - ویرالف) طسوت (یجالآ بمآ
 دندوبن هپبتاد (ادارا راک

 هیهنیا رب زین لوا ین اهجثانج
 دا بش يبسانم عباتم نایک
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 باسیط رهج ونم : همجرت
۳ 

 هود ات ۱۹۰ لاس زا املاتیا یابنیسخی راد
 تاقافت | زا ی ددمشم یاهملیف !ذل تق رب 

 هدزاذدک شب ان ض رمیب و هیهتنام زن آ

 ثا ددا رب ]نا وت یم ابن آ نی زا هک ش
 (ینساراسوتس واف) طسوت ( ینایلاتبا

 ودداکب رز طسوت(هوایب یاههناشازو

 تسدرا) طسو «هایسرب>و(اوهرف

 طسو «دنکسمن هب رکالبو و ( یلکنای

 درب مانار ( یران وب راک دی وید)

 زی یرکید ردمتم یاهلیف

 یدادربملیف دنمررثه یاهدع طضوت

 ثافاقتا اهن ۲عوضوم هک دیدرک

 هدوب كنچزا دعب

 ود یداتمهب هک یملیف نیلد

 دل هسیپت هنکرتو ایلاتبا دوشک

 اد صص فص صص تا م

 ادپ و كانیک »ین اد زگ راکب (حیاص و كنج) مظع+ ملیف

 اتو هک ت شاهمان (هبفصان اطلس)

 یو رب ( نی دام د یج) طسوا ۱ ۳

 دمآ هد رپ

 هک ربث (وبددوکی دهناخ) ملیف
 دیو رک هیهن(ه ول اک نیم راک ) طسوت
 دمآیه داش یئدیدو سا اجمایف

 هک هایود نیجدوخ> ماین

 هیهئ (ینیچنموک یجیئول) طسوت
 زامش ح رفءیاهملیف زا رکید یکیردش
 یاها رجام)ناتساد یودزا .تف رپم

 - ملیف(ونتسا) طسوت زی (اونااک

 مرسک رس ملیف هک دیدرک یدادرب
 , دشیم توسحم یاهدننک

 یراکهپب هک یلاهمایف نایمرد

 دنب ایم داهشب ابیذ»
 یلات هرودر»

 هک نشابیم
 دب ات ایلیا



 یلادرگ راکب (تیل وژووئمور) میلیف زا یا هنح
 «ینالتساک و تان ر»

۳0 

 ینادرگ راکب (سیل وا ) يلیف زا هنچیص ثا

 «ینیرماک وب را م»

۱ 
 رصحتمامتپس ودت هوب_.ملبف هیچ یناگشیب رته سکعرب دوشین

 هژورم ۳ روده« دن واد یمیسو تاعالطا امنیس4
 نه نیارزبن فپ رظ یاهره مو یم ابهابف زد مهم یاب وه دو

 یاهر وک ددبامب» مهار شز 4
 ریخایاهلاس رد هک یخب دات یاه یج داغكل ام یراکسهاب

 یگتسب زا لماک ها ون گی ادن اهدش + ۴ ةیاپااس دمزا یضع
 تس سرتهاب ی هم منردم ۹ »#

 -ملیف ء راب رد تهچ تی هچ زیاص و ابنازا , ِ

 یامشیسهک مب وشب هج وتم یاه یرنه یاه تیلاعف هلناوتیم یر

 اوج و حه حص خ

 یدیراورم و یاهرقن _هکت كي یاهنارک |

 الات یخ ارم پوکس الت

 تخاس اب 1 یاهتارابآ

 ۲ ءاکنا ایم هنبج هزاخ راک

 ملیف شوب داد نا را ردی راصحت !هدنیامن
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 رابمس هقرنیا همانرب

 نیو زمیج ۳ اف دخ هرثه رثآ نا رتفدرعه د نا رث ی )او

]۱/۰۱ 
 ظعل

۱1911۳ 

 ۱7 : تن و یی دو ی ۳۳ #۹ ۳ »ِ_ِ

۵ 1 

 هوس ۱ ۶۳ دا ۲
 سس ت 1 3 ۹ 1 1

 یی

 دیر ری ت

 نریعممص < ۳
۱۸/۵6۱۶5601 

 ونیملاص - دوویلانان " . :دارتشاب
 یریالکین : یناد رگ راکب

۲ 
 ۳آب

 - ی



 5 کدوم هبنشهس زور را ۱ 0

 طمع ۰
 روم
 و

 نرج مت جم

 ]1۳1 918۳1108 ۰۰۱ دن

 هوم رععص ۲
 هو ۱طع العصع 5 0

 ها قوم
 و

1۳ 
 زوم
 هآ اطعع
 ٩ حسب ها

 50,000 هزاءع

 4۸م
 همدم
 ها ؟ممصتما»

 هوصنعف
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 و 27 ۸۱۱1,۲۲ ۵ 1۱ طمع 1 1
۵۴ ۴۱۱۸۱۷۵ 0۵۸۱۱۸۱۴۳۲۸۱۲ 3 

 هآ طماالع 771۲61۱۱۱۱۵۲۵۸ ۰ ۴ ی  ط ظیتاک همق تیر ظففو0۲



 کس

 هک میوگب مراچات؛زیئول-
 رسامحا زم دناوتین سکچیه

 زین ول راکنایج هک نم« یاهومع
 دوشب ؛تساپنآ زا یکی

 :تفگ ودروخیاهکب زیئول

 نکا : اتش یومعرس -

 ؛لاسات

 ارچ . نم یومع رسپ هلی س

 داوگ اتنمیارب نیا ؟دید رک بچعت
 دن و هراکیب راک زا او هک تسا

 دنشکب راک زا تسد هک دوشانب رگا

 ماهفظو رگید هک مزوبجم میثم
 دوشیمنیا هجیتتو مهدنماجنا اد
 2 مانع رکن نارگیدهک ّک

 الماک رگا ؟ میوت کی هجا
 دیدن .نم هتفک موهغم هجوتم
 باصتعاهک منک ض رعدیهدب هژاجا
 .درک میهاوخ

 شییج دد ار ینیچهشوخ یچیق
 هاربشناتسودناغتابو همت

 وتترا و و)راکتایچ . د
 تب رب مدق

 و دنتفگ یم ناعیگمه.دنتشاادیم

 . دن دب دنخم

 دیدميخوارع اضواهک زیئول
 + تفگ ن انک هال

 . ورت .نک رپم !وداددا
 . منکیم شهاوخ . ادخ رطاعب
 ... ورن .درل رپ

 هب و تت < وداردا »

 :تفگ و دزیکمشچ «ولراکنایج»

 سکچیه. راک رسورب الاج-
 كنس اه اش یابشیپ دناوتت

 رتلاحشوخ راباهدص .دزادن اب
 هدیشک راک زا تسد هکمقزاوم
 ۳۸ فا
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 زور هک ینامز ات یتیچهشوخب

 طقف .ن دادهمادا ؟ دسر نایاب

 تسیابیمهک دوب هدنام تمقکی

 . دننچس ار شیاههشوخ

 رج *4ندوب ناشراک

 «وداردادیاقت اب ول راکت ایج

 . دنتفر ییوچهبلکب نارگیدو

 رتخدهکیل احرد ین وتسن را
 هتهرگ لوک ارزیث ول هلاستشه

 ..دعهناخمزاف هدوب
 شرداس شمشچات كرتخد

 ؟ دوب هداتسیا رد هناتسآ ردهک

 :تفگ وداتفا

 بوخوتسیوخ بسانیا-
 راوسدننامسس دهدیم یراوس
 وداد شناپ ودرهبیناکت ناراک

 ؟دئا اروتنرانیرگ تسدوداب

 .درب بقعو ولجب
 هداتسیاهک اجنامهزا<نولل»

 :تفک ودرکیمسبت وب

 ک

 تتروصوتسدو وتوریدوز

 . یوشاد

 و درک تعاضا ادوف هچب
 ار ودنآ و دشهناخ لخاد
  2 رراذگ

 هر
 یا هظحل هچب نتفدزاسپ

 دش ام رفمکح ناشیانیب توکس
 هنوگچدنتسن ادیمن ی

 تیقاع . دننکشب ارتوکسنیا
 :تفگ نون

 موصعمو نیرتپب اهناوجس
 تقلخ ملاسع تادوجوم نیرت
 -دادهمادا و دیشک یهآ ؛دنشابیم

 دوزک تشيا ناشییع اما

 تروصب . دندنب یم لد یزیچب
 هکد یدو تخود مشچ هوتست راد

 دصت هجوچیپب نوئل تساتحاران
 تحاران ار وتسترا هک تشادت

 : تفک اذل دنک
 ناشنسح«متفک اد ناشبیع-

 دارفا هکنيا نآ و میوگبمهار

 دنوشیمن دنمقالعزگ رهتیاشات
 .دن زرویمن قشع و

 : تفگ ی خلتب وتسن را

 ییابان دارفا رگا دیاش -
 ناشیاب ؛ دوشادیپ ناشهادرم
 روطنیا ۰ دندرگ سوتًأم رتدوز
 0 تسیث

 یوزاب دابتخا یب «نوّل»
 نددبتعرسب و دیسچ اروتسن را
 ۳ ید

 یتحادان ایآ ؛ وتننرا -
 ؟ یراد

 و ادبا ۰ ؟ هئ-

 و تفگ یسم غورد هتیلا

 تیاضرهجوچیپب شیحورعاضدا
 يا و . دوبت شخب

 رد .مهردارشیاهمخا «نولل»
 ۳ : تفک

 س كنج مایاردوت -

 و ه رکم . یاهدن | رذگ ار یتخس
 مو رد هکر یگب رظنرداما
 ۰ . یزابرس و یدوب كچوک یلیخ
 ۱  .دمآ یمن تپیالصا

 .مدوب تاچوک یلیخ .!هلب-
 1 نامل رنمهک متشاد لاسجنپ طقف

 هلاسشش .دشنآ رب و بمب هلیسوب

 ج  اینابایخو اههچوک رد هک مدوب

 ی تن ران



 ی یلیخ ! دم
 و دیدیشک تی

 ج نیاب ناتل 5 و ۱ 1 دن

 تسادرد.درکن ۹ ۱

 طایخ هطوحم زا
 " ندرب

 دب دارشردآ

 شیپ هناخدورل رز دمآیم
 و

 ار اچ مامت ؟ یدوب اح؟ :

 مک تیپ کمد
 هند ارت والی
 تیادیب هک م

 بوش

 یزیچ ابنی | یپگن او

 :داد هماداوتخادن

 و تسا ساسحیلیخنزنآ
 دامتعا .دروایمزد زیچ همهزارم

 ماهدرک ادیب واب یبجع
 هدش < ی طارخ رس>نآ ابآ_

 ؟یدادوان ار

 رخ زا ادنآ وشنرا

 و دروآ ندرع

 ژونه ه

 یهدب واب ارنآ مرادنلیم-

 .درک دهاوخ تحب ورجدااب

 مداد راکچشرهوشب نم-

 ۱ تسا طوب رم هچ نمب

 ام هک نک رکف !وتسنرا-

 الصا | رچومیتسه یتیعف و م هچدذ

 هدب . میاهدمآ اجیاب

 , دشاب
 نم سس

 مدیمن !4-

 : تفک ترارحاب

 یکدنز دد نم

 لباقم رد ارت

 لیاسو و منک یناب

۳ 

 0 ی 4
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 :هک داتفاسامتل اب ول راکن ایج

 اس
 .مرادن مزاس مهارف ارتش

 دامتعا نمب ؛ یتاهیم هاوخریخ

 هدبارنآ شابدوز . شابهتشاد

 زا ارتآ دوشب وتنرا باوج
 شش ردنم تک بیجرد و دی افشتسد

 دو هک تعگ رب و تخادک

 كي اب ؛ تاناویح لثم وتسنرا

 بقع زا اد شووخ « شرپ
 لثم .تخادنا ولراکتایج یور

 اد شصابل و دز یم هجنپهب رک
 هک ر ودو كشخیادصاب ودی ردیم
 : دزیم دایرقف یا

 .نییهدب . نمپهدب -

 رزم رخ اب «رلراکتایج>

 نانزیفن وتخادنا نیمزب اروا

 یشنایکچ رد كشا هکیلاح رد

 ۰ تک دوهبز هل

 یماگنه دوب بوغ ردقچ_
 مه یدراک؛ یدرک هلح نمپهک

 یتشادیم تسد رد

 باپتلا ات درک ربع یمک
 ار وا . دنیشنب ورق شزدارب

 هدش نیمز شق هک روطناىه

 ار شرس تلاجخ تدشزاو دوب

 هاگن ؛ دننک دنلب تمتاوتیبن

 * درک یم

 ترور رک دریا نمک هرکس کنگ راراگنابج
 نانک همرمز . دزیخرب

 ؛ مزیزع شاداد !شاداد-

 شهاوخ . نزن فرح روطنبا

 نوچ هک ار وتترادس .مکتم

 رداق و تحب ریم كشا یداپب ربا

 زیمت اد شیاپ ولج یتح دوبن
 یهارمههاغدور راتک ات ,دهدب

 فک

 هکنیا زا سپ زیت <یب وچرس»

 یوردیخرچ شدوخرود رابدنچ
 رتف رطن آ یمک دن |هدش هل یاهنمچ

 . دش فقوتم یاهشوگ رد
 ونوجوج

 دوناب رب نفح هبلک رد

 كيدزن هک روطنامه اهنآ و
 «یداردا> هکدندیدیم ؟دن دشب«

 رد یولج شیاهومعرسپ قافتاب
 اهن آ لباقمردو دناهدیشک فص

 شردارب و زیئول فیدركيرد
 ناشر وهردن ]نزژیرامهردن

 .دناهداتسیا «نیتا»

 دشیم ارهاظ هک روطنآ

 زاغآ یگزاتب عازن دزسدح
 . دو هدش

 ران با دنا ۲ زن

 تی رادرب یخوتراکتیا-

 یرجام ژا اد سیلپ نولک |مه
 تخاسمیهاوخ ملطم

 ۵ زیئول فرط « وداردا د

 : تفگ و تشگرب

 تقارشب:لرومزیول یاقآ-
 هک یوگسن نم ؛ هدیشنیهوتنم
 « دیآیم مدب هجوج ندزوخ زا
 ب هکلب

 وتعادگ ماتان ادشمالک

 . امقتم زیئول . درتیفرح
 شیپ و دش هریخ شیاهمشچب

 زا دیدرت هکبلأح رد شدوخ
 انآ : تقگ ؛ دوبادبوهشانجو

 ایآ و ؛؟درادمهتفا رشدررم نیا

 شتینبح دیوگبم هک روطنآ
  تحارات تبابنیا زا و هدخرادهکل

 ۲ ؛هدیدرگ
 قوم الاح 3 سرعت

 كي طقع تست وگموگب و ءدقارم

 .تسرو . میوگب مهاوخیم زیچ
 گید هبترم رکا . دیک شوک
 > اههجوجدادع رد یناصقت

 ی "نان رجا زا بیت رت ره دوش

 . دم و . دزیم دای رف«یرام»

 ثکم یاهطحا زورما.دزویآ هدب شوک ادص هرخالاب وتئرا

 ۰ نسب ۵ نم یاههجوج نی رتپب زاددعهس . تفگ و دمآر د

 ,روطب مسریم ناتتمدخ نا و اه 5
 حج هر ک هلاجم راقو اب یلیخ < وداردا > 1 مته ینیگنم هاب مکح

 دور : تگ هنینابطو . نمرطاخب رگ | .یاهدیشک شودپ
 داد تقونیارد دیدرگب ارام .درادنیراک 5  دوبن

 7 دینکو روریز ارنامئایشا ماتو ! نزن فرحاهقحالثم

 نوید شیمی نایاب ديفايتشادلیمرک) . ع شل واذگپ یاب -
 دیناوتب بوخات میدوآيمرد نتئاو . نآدننک رلگتسد مو دنبایب

 ودریذییم نایاب بئاصم ههتفو

 وب هام داف رطترف وت
 . دینک یسرزاب ار اجهمه

 9 دراو ار شدوخ «نیئا»د

 0 نیسول .۰ . یلجنآ ریپ

 ول راکنایج ۹۹ درقلم

 وتسن زا . ۰۰ راک یاج



 «تسا هدرک اقا | رشیوخ

 ملبف ناد رک راک < رک وک حدوج»

 یازجا نیحاد یدوج راپ

 منیمداتفه دا وتنشج رد یا و
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 دب وکبم «دیدز وسپ د

 اد یدوج هک هطحا ناهزاد

 هراتسهک یو زا یملبقمدشمیصم مدد

 ینادرک راک. دوب لاکیزوم یاهملیف

 مادد یاهملبف نم تقونآ دد .منک

 لثم یسک چیه مد رکیم هبتیدک و

 نسمو دناوعب زاوا تستناوتست وا

 -ملیقف كرز,سب رتک | مدوب دا ودیمآ

 رتک اراک < دووشب زبل كيتامارد یاه

 ار روپشم روتکا نیامنمدوند

 اناوت وكرزب دوتا «نوسم زیج»

 تشددنا.ثچاب دم نبا . دنکیماقب |

 مامت هب هبوجعا» دوخنپب تدوص

 یدیدمتدعیطدد . ددادمان «یثمم

 ندز-فازود ترهش روتکا نیاهک
 هک یداقتاب تبسن تق وچبه ؛هتفاب

 دن د رکیم وازا هک یقب رعت ابهدشیم واذا

 یشنم ذو رک

 هک اراههمان زورزا یاهتسد نوس

 ید یزابذا داقتتا ودیجمت ابن آ رد

 یلیخ نوسیم دادشتسدب , دوب«دش

 تفک مادآ

 نیا منک شهاروخ تسانکسم»

 یتسرفب مناشیوخیا رپ اد اههمانزور
 ی دنداذگب كيدربذ اد اهنآات

 یا« راتسو ملیف یاشامت ژا سپ یدقتنم

 تسا هتشادن هجوت

 هزادناب» , تشوپ «دیایم دوچوب

 دوج ویت ددف ابنددد روتک |نیایاب ۱

 شن موس رد نوسم ۰ درادن

 رطاخب یتسیابع نمو دیوکبم دوخ
 ؛ نام نمرون هک مشاب هتشاد

 امشیشقن رهدد تست نسیم زیج

 صعشدشاب هتشاد رطاغب دیناوتیم
 هچ ملیننیا دنا ۲ دیقته یر
 مه نیام نمدون اریذ ملک ضره

 4« تسا نم دوخ لثم یروتگا

 تام لر دو «نرسداک كچد ۳

 ملیف مبم هشیپ رنه نیموس یبیل
 دنن امین ادنم ينه دوجواب . دشابیم

 زاب نوسیمریجو دنلزاک
 هدرپ یدنءرثهرونک |ناونب

 ِصبپبأاآأت

 ۱۵ ه۷یاهملیفیسررب
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 نآ راکهانگ ناب ایخ (مارد) اذوم رب یا رجام
 تیتر آنان وب ]۰ یس ۰ ید

 یلاکی رم آ نابلغ دنچ یا رجام
 اهتیارد نرتسد یاءلیف هرک ردراتسرب دنچ و ساکع نزكبو

 ۱ هتشذگ ناج ذا سیل لیکش اد ماددولمملبف نیاهژوص

 ۱ ورک داک وراد هدهع رب ۰ ع رباد

 یاهسن اب ایخدد هک یلانج
 هل رب مایلب و هدش یداد ربملیف

 ده دم

 زمادا جیل وک ملیف هدننک هیهت

 دداودا ارث یناد رک راک و دشابیم
 لا رچ زیوچ  بوخ تساهواو ماجنا دنلرناس 4 ۳۴ وبا شق روجش
 زی ۷٩ - ۱۰۵۷ ربات مدبونآا - بو تنچزا یر وچ واب .دراد

 ۴ و رب رب دلا رج. یرمگ» وم حروج هفبق دهه -۱۹۵/ت وا دژب رگب ات

 ۳ هعفص رد هیقب لب ره یر" س رتث اه میک سد
 ی + و جم + هه

 دن | هد اد سقل در وفا > ادوا
9 

 ّ ابنآ 2 ا زا تق وجه اذمعم
 كي یک دنزو دیوکیم و هدبسا ره ِ ۳۰

 1 ۹ ۴ و

 ۷ گن سن هتک

 وج تل وه اارخ مقر هو

 ۶ لاستنس .دروناکبن

 ؛ و دراد راک و رس

 ومو ترهشج وا
 اتو« بلطتف

 اباق شقن هئارااب دنهدبمحبج رت
 وریگ یمرارق هجوتدروم یهجوت ۳۷

 و«كيلب ادنامآو + « ول دام یسول»و
 ملیف نانکیب زاب ریاص «تودراجب رو

 د-.یم دوحوب یاهداتسد

 یدوسج رهوش تفالیندیم طسوت
 هب رن داد ناددا رب یناپمک د دنا راک

 هتشاس پوکسامنیسد یگن دثدوص
 ؛ ربذیلد زاوآ همطتشش .تساهدش

 «تسا یاءژاتیأین د» هه | رن-یم هک

 دنشاببم « مته اجنپانم هچیاربدد
 نیوش رک اریاونلدآ دل و راه طسون

 مهار ننم كبزومد

 رتداو وییدوتسا فورممذاکنهآ

 یمق د.تساهد رک ارجا فو ردنیهیر

 میظلنوئسداب دراچب رط- و ملی یاه
 ماسزیل ارنآ یدادسملیفو هدبدرک

 تسا هداد ماجت !تیوبل

 « هدشهتخاس

 كروسوپ» هماندور دقتنم

 ملیفثیاشز راةراب رد «نوبب رتدلا ره
 دوچ ,؛یاهداتس» , درگ رظن راهظا

 زمیچ ودنا راک یدوج کا وتخاپ دی ایم

 یاسمتیس ددان را ۲ زا یکبنوسیم

 نآ زا یلفحم رهرد هک تساکی رمآ

 6... تف ردهاوخ نم



یرم) یدمک حوز نیرتبوحمو نیرت روهشم
 ۲۳  درخراکماع نیرتیلاعرد اک

 3 رشاب
۱۳ ۳ 

 ؛ درذگبم هچسرام هرک رد



 سک رامنیسلودج
 یدومع

 تی رتفذبد دووبلاه نک اس یتایلاتیاهداتس-۲ سنا رق نآ و تا رتشاب یتیب رت شزدااب ملیفكي - ۲ < ه ادنتفارش داددارق» و ۱ ۱ وز |مدیمان م هدنخ ناطلس د ادوا هکیاهشب رنه - ۱ دب و ریم نیلک ورب ددیتخرد» ۰ «یکنیپ ویاهملیفنادرک داک -۱
 نیا هک قوم هنشذک لاس سک رامنیس راب نیتخت یارب - ۳ ۱ هک هذگ ۱

 اتیم-درواب هدرب یودرب تشکب درد رگید دوشک ه ایهارمه دملیف
 و وخ ل یئامنی لصف رد كرزب رثانیا هدنهدشیامت سکد .دوب دهاوخ لاما یتامنص لصف رد ث 5 ِ ؟

 نازاکابلاد زا ملیفكب -

 نیا یاهملف نب رتجب هدنهدشیامن سک رامنیس- ادلیک ولاب وج یاه ملیف بوبحم نام ربق-۳

 و 07 هم :: (111۱: ۷ ۵5
 2۱۸ 2۸۷5 مچ ۱۹

200001۵0 1 18 

۳ ۰۵ 1۳۱6۹ 
 سالاد سم

:0 

 6یبمک 0۴ سیم ۱

 ها( از لا ما ۲

 دشدها وخهداد هزت اجناونس سا 5 رابتس یراختفا طیلپ كي .هعرق مکحب دن راد لاسرا هلجمرتفدب هدشت لطاب ربتلاید ۳ اب «ا رده و هدومنلح حیحم ادقوف لودج هکی اکذ 1 رفت ۲ « هب
 1۳۹۰)»»->»-»-»- ببر

 »ِ __ك دوخ یئامنیس تام ولعم نابتپ ارقرد نک روک یاقآ-۳ هقباسمناک دن رب ۳
 ۸ ۱ ّت 3

 مد ال ج۲ ۳
 ۱ یشورفریرحتلا# زاول ۱ اتعآ یابیز ۱ 9 نام زا ۱ هتباسمناگ دن رب ۱ هب دوخبوبحمناگشیپ رنهیاییزیاهمکع دیرخ _! (د ول ایفوس)حیحص خساپ | نینچمهوامنیسهراتسهلجمهتشذگیاههرامش یهتیارب  (دبشم) یتسدرتاب ین ۱ ۳ سیم کس ( دیر ] راکسا هزیاج دخاب قنوم ۱ ینیناپماپ یاد هچمرق دمحا یاقآ- ۱ اس رو هک یاهدننک هی ان | ولیس_حیحص خساپ (۱۳۱هرامش) فاددراوه» دیئامزایب ار < ( زی) ( نابایسآ هحوز )

 ۰أ 1 (۱۳یرامغ)
 1 (نارهن) یل رادناژ | یدارج نیمیس هزیشدد - !
 ۱ دیئامن هعجارم یرهچونم نابایخ 1 (نارمن) كس : 2 | یرتخوش ميرکياقآ - ۳
7 ۳۳ 



 1 یداقتنا و یعامتجا رثا کن

 ار ۵ وخ ع ونمه یاهیلیف شرورف در یک رد هکتملیف

7 
 ۱۳ ی



 ۱ . زددوتارورردراا  یاهلسررپ / ۷ 1
 هترنرا نات 1 11 ی ی ۳ 64 رس ت

 دو 1 _ ان هرخالاب 6 2
 ًر بم ۰ هبسدماتتان نا رهت ۳ جد رتناسناگ

 زی [ 2 تاب ارم دم | بر
 ً 2۳ دنفایمافتا ۱ ۸: لاس
 و ً تسا یلحممات جید
 ورب وزدوخفی رح اب راب نی رخآ یا رب

 5 -زاکی رلسا رب تربار طسوت .هوشیم
6 5 

 3 یر
 / تساءهدشهبهت ندل ونوح

 2 / سک وری رتلا و - دید لباق

 ۳ 2 هقیق داد - ۱۵,۵۷ ربماتس

 23 ین ورتساد" رام-یركملآ وج
 ز 15 3 8 280 ۶

(0 1 

 ۳ 7 نرو یغایو شیئک ُ

 ن تسوب و كر هک تسا الان نربق یاهفرح ناشک ار ی نیر 4 ی لی راک تک لک ] دزادن زا دابژ لمل وشک

 نا وتبمر وطج رکب ۱ , 9

 تفغس نا نیس

 ناتدوخ متفک وان دوت

 رمش اهلویماب و هقح نیا اب ام عتج رگیدکی دانکملیف نب ۳ | اه ۳

 شقن رد رتسکد ین وتن ۲ دن |اءدش

 كج شقن رد زتفات ین وسو دیک دیلیب

 هقب اسم رکیدکب اب سفت لثق یا رب دیلسا
 ین ابمک ناشخ زد لوصحم نیا .دنهدیم

 تسا هدوب

 ۶ نيا مات اب ید نیبح
 پورت یدوزب دداد دصق اپب داتف رک

 ناتسز وخب اد لاساشی امن ناکشیب رثه
 تفکیم هکیروطب و درب نادابآ و

 شیامن یداج لاس هامید ۳۰ ژا

 یدد نادابآ حج ًامئیس رد لابسا

 تربادو زرجاریداب طسوتابیملک
 كیددروبلا یت ادرگ راکب تریلج
 تسا هدشهیهت

 سی روم ناهرن دید لباق
 هقبق 3۷۱ -۱ ۹۵۷ ریماتس

 رفس نس.ايپدد . تفد دهاوخ نس
 ما زتلارد(ناخلاسا) قدصم سابع

 دوب دهاوخ باک ر زتفال یل وس .رتسک د یا و آ

 تساهدش لصاح عالطاا ریخا و60 ۲۵۳ ۶
 كروب وین رد لامسافررعم باتک هک 6 (یملع-_یزتناف) اضف زا یمشد

 ناب زب یلاکی رم , تاماقمهلبسو یندم ستسیترآ دتیانوب
 لامتحا و دوشیم هجرت یبیلکنا 6 ملیف نیالذتبم یویرانس

 یسیلکن |ناب زب باتک راشتنآ اب دداد ۶ هتشون تسک لاوو لبث لکین طسوت
 بک ی دخزا شیبترهش دا یارب ؟ ینادرک راک اب رخا صخش ید
 دنک ۶ یرتلذتبم ملیفن ]زا دوخ زیکن|تریح
 هرانس ایوک بیترت نیا اب هدننک هیهست . تسا هدروآ دوجوب
 هدانفا ندیشخردب ناخ نیسح لابقا دراد مانزدنیه ینوتتآ

 ِ امنیس رما رد دومن لصاح تبقنوم اب و ع ود افت ] وری [ تاعبسردک یبرتنایناد  یمرررانو یو ۰ ۰ 1 ۱ ات رکتبم هدنسیو نیا می ِ 1 ۰ 4 توت یا میداودنما امو سٍ روم نام را دلب امر دب دلیاف
 9 1 ر هد تام (یرتناف) وز رد و نامرهق تداپسی دراچیر و هدش تقدابناتسودنهرد ملیفنیا تاخ) رنامسآ هتخاس ایلتارد ملیف نیا ۳ و ۰ 7[ طع نوع ۲# - : |هل-ردآ نم ج ی جفت جو جفجهجیم . دیآ لئان یلاهتهرشپپ هب زین (یعیرات) شوت راک

 ۰ ِ 3 / «شرتر > ۴ رابتسدقافتاب یروفورب اکو راءتس مانتعتو باقت ایتسدافتاب و رسیزرد تسا لتقب مهتم هک یرجام

 -راک و هدننک هیهتز رتب درب لک وتسا ی ن ادرگ داکب .دنکیم اش هلمجزاو هدش هلپ ودیسرافب | سارا شر شا جت یخ لا نیس
 , تسا ملیف نادرک تسا هدشهبهت تشان ناج طسوت

 هرامشب لاسیعامتجاریداقتنا 1 هیدن دم سرچ 1 / به ۳ لباق ۹ ۳۹ ا

 دلا رتشاب

 ریهنوسیلآ و نادا راک ناج روا رایشب را اپ وت راهسید را ,



 (یکف»"

 ح نا / رممعف ۱ هو ب
 رم ِت

 ًایئد تالوصحم ی رنگ رزب ه دنهذ شیامن

 هسنارفیامنیستعنص یئانجیسیلبرثا نیر 5 رزب

 ناد رگ راک رثا

 در رب

 ویا

 نیسح ترب۸
 لصالا ین ا یا هشیپ رخ



 ۳ کاپ زی بک
 ماضز). عدد

 (كاوویساالب وماس) ملقب یاهمانشبامن زا یابتقا

 نانکبژاب
 لیک دراوه (نیرناک-ینا دیلبل) نومیرگ نیرتاک
 ۱ اک ای -نیلاول ) رلیمنآ (وجورتب ابن رک درف)

۱ 
۱ 

 ۱ (وندیسحروج) نادرگ راک ( رگنیماک كج) هدننک هیهت
۱ 

ُ 

1 

۱ 

۱ 

 تیاب نیاذآد و ریم لاکبزومملبف هدهاشبب هکیماکنهچاشامتكب
 هتخو تفر دهاوعت رس شا هلصوحملیف ندبدنمضدد هک تسا نئمطم
 اروا هچوت اههدنناوخ و اهصات رژاوآ و صقر ملسمردت . دشدها وغت
 مزکرنق ادوآ یئاونشو یتانی تاصاحاو هدون بلج دشاب روطرغ

 شیادبیذود نیتسخن زا دوویلاه هک تسا یتقیقحنیاو تخاسدنهاوخ
 تسا هدرک هدافتسانآ زا نونک اتو هدروآآ نامیا ناب قطان

 هک هدش تباثدورس دو ویل اهرد ملیفهدن زاس یاهین اپمک یارب

 ارزوخ نویسک دورپموس كيهلاسره تسامزال دوختیعقوم ظفحیا رب
 یتاب موس كيد لاکیزومرانآب ادرگید موسكب ؛نرتسو تالوصحب
 دوویلاهردهکنپ اب هجوتاب و دنهد صاصتخا رکیدع واتمیاهملیقب اریدنام
 ملینهاجنپ دودح رد لاسرد كيره هک تسا دوج ومهدمع ین اپک هدذا شیب
 لاسیزومد نرتسو تملوصحم هادعتهکدز نیمخت ناوتیم دننکیمهیهت
 دنهدیملیکشت ادیکدزب ماقداهچ اکی رمآ یامنیس

 راک هک ین رتسو رامشب تدلوصحم نیا ٌهمهزآ هکب ر وطت امهامآ

 یداشتشگنا دادمتاهنت دن زی ریم نوربب زودو ش دوویلاه یاههناخ
 راد آ دشی امن تسک دوخ یارب یماقمو تل زنمامنیس خیداترد دنا هتناوت

 دنشآبیم زب امتع الماک ودودمم تیاهنیب زین لاکب زوم شزدااب
 یللجءوهدننک مرک رس بلاچ ملیف هکنیآ روج واب فا رتعا هحوب»

 خیداترد ابو دن امبیفاب اهءرطاخ رد دیدمیاهتدم هک تسین یرث!تسا
 - ۰ مهم نانادرک راک زا یکی یندیسحدوج دداذگ یقاب یماندوخز) امتیح
 یاءژادن ات زین لاکی)وم یاهملیف نتخاس دد و تا یئاکب رمآ دد| و و ربتعم
 «دادرماد تکنفتین ۲و مانب یبلاچ ملیف ۱9۰ لاسدد - دراداب رجت
 راک هبامه یشذدا لاکی)وم یاه ملبف نتخاس درومرد اهومخم وا راک یارب ناوتین همهنیااب یا و - تفرگ دارف هچوتددو» ٍکدروآ دوچرب
 ءدش لئاقزرتلاوو نناد « یلنیم نوچینادرم

 ردو دهدیمن ناشن دوخذا ینیمم لبتسا و كس اجنیارد ین دیس
 یاب و تسد یلکب دوشیم رن هتفشآ یردق نایرچ هکیاکنه ملیف طسا وا
 یتراک هملاطمزا دعب نوسپ رک نی رتاک ندش ینابصص .دیامنیم مکاددوخ
 .دن |مدش هدنارورپ مهبع و هت ایشان یاهژاد |ات نوسی رک تمجارم سیسواپنآ نتفد - نوسی رگ رادلوپ دزمان دیمررس-همانشیامف ءژوساب هدرپ تحپ یصوصخ تانایرج ننخام طوبرم + دن |هدرگ هعجارم دوخ لوپ نتفرگ یارب هک یاب ات ود - هتشون رلیمنآ یارب لیک درا وههک

 "م دنتهریظنیب امقارالقتسمد یئا منت ملیف یاهسناکسزا یض+
 هطق زادنی ابنیم !رجارکید جدذود افتاب لا ریمات و رلپنآ هک یتلاب
 دنن اوخیم رگی دکب,قافتاب هکماگنه اموشتم (وتارپو- )توس رگ ندا و (نونیداب) ٍلیک دراوه یاددموتسا تییمها زااح یا رک فرک ین

۳ 

 : ۰ 3 نوت

 ۱3۰ اوت ازوهک یبجوت و تقدتلمب (رلاک ینکت باج .یریمآ كند ,وورکیم مربطمد هدن زا رب یلبخ (تئود)
 . تسا هدادملیفب یناوا رفهولج هتفدراکن اهروکدو

 لولودكافت
 نادرگ راک (تویپماچنابج) «دننک هیهت

 نانکیذاب یرور و زدل ونی رشكرالک ) زا ویرانس
 راک ودنو ویا (یلک )ندیه كنيل رتسا

  (بر) تاکسا یراخاز

۱| 
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 1۶ یا ازا اویوخ ملیف هک دنکیمیمس هنادیما ان ویلاه لجنپ تالوصحمذا تسا یزداب هنوست
 اوخ زا یرصتخم هقبلسو قد نداد ناشن زج اما دهد
 ۰ دب ابین قیفوت

 اینک ریاسذ|هک تسشن زاب هشیپ رته دنچ
 . دناهتفاب یلاخد عیسد ییامندوخ یارب اد نادیم
 ,روین وی یناپیکدد هکاد «؛یداختنا ربدمایا زونه
 "واتس ویشب هدادتسدزآ هچن اب یب ایتسد یاربهدربن
 ۱۳ 9 بال هترح نایچاغامتب اهریچ یلیخ تسا
 | ول راک ود مناخ دراذکیمن اکیرمآ روناس هرادا
 وضلد وحنب دن راد تسدرد راظنا لج یارب

 : ینامز هک مه تاکسا یراخاذ یارب

 :ارزا هک یملیف نیتسفن در

 كی اردوخوا (یتاوغدا تشد)
 | درومرد یمطق رظن كبنداد

 , دن وش هدیدوا

 شتآ و هدهاشماب
 یاهتسج رب نیسینکت
 فض تاکت واراک

 زاغآ نایهزا
 .ناشن شیراپ نی دود تاک رحذااج
 ] دیاباما تسا طلسم باک



 هارد لیاف ریغو سونامان نایاب ات اهنآ

 دیب و دداد شیپ هد یلاشخدد هدنبآ ۳۱ درب ما
 كنبا هک درو تسدب اد یدابتعاو تیعقوم نامه مهوا

 دنتسهلب اق چی ردل ۲ 3
 مرک رس اما ینداجا دصرددص ملیفكی «رتکاخریذ شنآر و
 یامزادن ات و مهم گكي رتن [یاداد « ۳۱ ابو یک
 دنمقالعنآ هجیننب یهاک آ ی تی

 ر ملبف یاب نیوتپب . تسا هجوتروخ رد ناک او

 مک مک داد بوک میان ٌهلحم دقتنمرظت فالخ رب مدیمترب

 و دوریموا شی نوبل تاحن یارب هکیاهنحصر
 هتچرد یزیچ هک دیامنیم تمان دنکبمف
 درادرمدد هک یدیدح تایصوصخاب ترویهاتبر ۳

 ۸ وا ندنب داردو ذجار یجاشات ۳ و وا یی تسنواددو دنکنم تبلجار یاتا

 واهدووختکش یکدن زود هک تساینز اجنیارد تروبه - دزیکنابرپ
 ابوک نی و - دراو جایتحا دوخنایفارطا محرتب هک دن ادیمین ز اددوخ

 ۳9 3 2 یاس سری ترویه مناخ هک تسا ینتبح 1 ۳ "
 دی امن راک وتین رز

 یکی یزیمآ كنر
 دن ومژویاق ۲ ل لا ساداکسا زلاوج میزون ماکنه هاگ رهو دو ربمرامشب مل
 نرسکیو

 هتجرن+ تاژایتماز ۱۳م یدادر

 « دوم دها وضن بجمت هبام دن روآ تسدب یتاراغتفا

 ناطیش غاب
 (یواتاهیرنه)نادرگ راک (تک ارب زل راچ)هدنک »|

 (رتسا رک نوتلم)رادرب ملیف (قووتنف كنار ف) تسبدانس
 نانکی اب

 (رلوفآ «) ذ را ویه نازوس ( رک وه) رپ وک یراگ |

 (رلوتناج ) ول راموه (كت) هل رامدیو دراجد
 2۳ ؛وت هرومات ر (یلادكول) لچیمنورماک_

|۳۹ 

 یخ و حر رخ نخ

 جاتحا ریصب یرب رفاسم یتشک هکنآ تلمب رفام ناوج -

 مس هک ی نز ۰ هدن وشیم هدایپ كيزکمرد مقاد یا

 ثب قافناب اهنآ و دبابنیم عوجر اهن آب 3 زادآ رب

۳۷۹ 

۱ 
 ردنب رد 1

 دن .تمدخ م ونهپ داد
 ودیسک ناج یاب هکاحن ]ان الطب . درادن مشچ دداد رهوش نوچ نزب

 شناع رهق ن
 ادن هفالع تسا شیپ
 دمانس

 هک ت سا یدوجوم نایه وا. دد

 رک دن و سانش مدرم «مارآتحا یدر
 اخ, تکاس هشبه دراد تداع.!ذل تس

 زاب دات و رم «ثك یغ )و
 هقالع نا +

 شوخاما دیاب شدم الطر
 ود رتخد هثب حس نوچ اما -... دنک
 شیاد یمضونوتن تپجنیمهب تسا محا

 41 هلوو یک وه» ندید .عارب

 ٩و یدرم وا . عامطو نار توهش ؛وصر
 یمس دنک تتایخ دوخ ناتسودب هعبق دراد ت

 ار وا رهوش نهال تسو یارب و هلک یژاود تسد نزب دنکبم
 دورب نیا دیاب و تسا یقن راک" كب وا .. .دهدیم نتشگب

 رد ةرع یاهحود یارادو هداس .قمحا زبف یک هک وک مدرم
 هک رتیت هچ ...فدادن یتسها نادنچ زا ,ندرمای نتهابهدنز ملل .تحا
 دوش یناب رق یرجام ندرک جیپم یارب

 ز دوخ یو تسا بلاج یکمه ناکشیپ رنه یزاب
 مظنن نوسخ نتم کیزوم دهدبم ناش ین رجم و طلسم ناو

 و رثوم الماک اههتحص ناحیه دیددن ردو هدش

 وح رتداحت مایف تفرمپی ور «ناطیخ غ ابو
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 ۱ ۳ 9ولج یامتیسفاب شیاشک
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 محم هو نیرتس* ول (الیمسامنیس) حاتتفا «انشآ») تک رش

 , هثداس و ربخ نیرنءم«نآ ونعب اد تخشاب زاسهزات یامدس نب رتگنشت و ۱

 دناسریم نادنهقالع الطاب ۱۳۳۹ لاس

 تشنج کیا مانیسقباسلحمردوالب ه- امتیسشیافگ اب ۱

 ۱۳۳ و ام سراتآ نیرتشزرارپ ونیرتشیابن

 بالن دوخص وصضم یاههمانربشیامناب (الیهس امنیس) 0

۱ 
 دومن ددا وخ داچب)

 !اهتعاپ هجوناب تساهدش تباث «یدعسامنیس* هرابرد اهیاعداتحص هتشذگ رد هک روطنامه

 ژاجااهب دناهدادناشن «انشآ* تک رشیپاختنا یاهمیفهب تبسن امنیسملیف نادادتسود

 ۶ نیرت یلاعهدنهد شیامتهرا اومه هالیهسامنیس* هدنیآ ردهک میامن



 نارج یئامنیسراث آنیرتدومشمدنیرنگ دزب . الیهسامذیسیب رب هاهج زا ۲ ام: یافت یاههمان رد هاموس ۱

 رم اهانت قو 186۴ 8۲1۷ هلگدوخ یلیخسورع ود راب تیژیرب . ب و. وز انطه زاتس ملیفن رتکنعق و نیر یلاعونی رخ آ

 نرولایف وس فو رعمهراتسمایفنیرتک د زن - ایل اتیایامنیس تعنص رثا نی رت شزرا رپ
 ایلگ اتاب كب ر- ند رو زیل -یرواد را رژ كا رتشاب «یکنر < 111۷8 01۱/۲ هناخد ور رتخد

9 
ِ 2 

 اتهذ وب اناسور ناپجهشیب رنه نی رتابیز داکهاشنی رتدیدج

 ۱ ی 7-۳ مست ۱ و جت
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 (۱۹۵ ۷ - لرصخر یاس اکیا رقکد :
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